Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

VaK Nymburk, a.s.
Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

REKONSTRUKCE ULICE VODÁRENSKÁ VČETNĚ OPRAVY
VODOVODNÍHO A KANALIZA ČNÍHO ŘADU
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Zjednodušené podlimitní řízení
P19V00000003
01/02/2019

Veřejný zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
IČO: 00239500 | DIČ: CZ00239500
Zastoupený Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43
zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné
zakázky, že:
do Přílohy č. 1a zadávací dokumentace a Přílohy č. 1b zadávací dokumentace (Smlouvy o dílo)
doplnil smluvní sankce ve vztahu k BOZP, požární ochraně a životnímu prostředí. Tato „doplnění“
se dotkla čl. VIII. Přílohy č. 1a zadávací dokumentace a Přílohy č. 1b zadávací dokumentace a
nemají vliv na podávání nabídek. Smlouvy s vybraným dodavatelem budou uzavřeny v rozsahu
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné
zakázky, že:
bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:

10.3. Podání nabídky
Účastník může svou nabídku podat v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem. Zadavatel tímto upozorňuje účastníka, že při
podání nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem, je
podání nabídky rozděleno do dvou částí. Za kompletní je považována pouze ta
nabídka, u níž budou splněny podmínky obou samostatných částí!
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dokumentace v elektronické formě - kvalifikace a další dokumentace nabídky,
jejíž výčet je obsažen v této zadávací dokumentaci nebo definován zákonem,
předloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje ppeSystem
(Obrazovka účastníka – Vložit dokumenty nabídky) dle ZD. Každý jednotlivý
vložený dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (Obrazovka účastníka –
Vložit dokumenty nabídky – Podepsat). Vzhledem k výše uvedenému
doporučujeme účastníkům vkládat kompletní dokumentaci v jednom PDF či
ZIP souboru;
cenová nabídka v elektronické formě - cenovou nabídku vloží účastník
v elektronické formě do elektronického nástroje ppeSystem (Obrazovka
účastníka – Vložit hodnotu nabídky) dle ZD. Nabídce bude přiřazeno
pořadové číslo po jejím podepsání uznávaným elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (Obrazovka účastníka –
Podepsat hodnoty nabídky el. podpisem a odeslat).

Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje ppeSystem jsou
součástí výzvy k podání nabídky (pozvánky k účasti v zadávacím řízení), případně jejich
přílohách, které generuje elektronický nástroj ppeSystem automaticky při registraci do
zadávacího řízení. Elektronický nástroj ppeSystem zaručuje splnění všech podmínek
bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně
zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Účastník
přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky
vedeného zadávacího řízení.
Účastník je povinen kvalifikaci, cenovou nabídku i celkový soubor nabídky vložené do
elektronického nástroje ppeSystem opatřit uznávaným elektronickým podpisem osoby
oprávněné k úkonům podle zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud
cenová nabídka a všechny požadované dokumenty nebudou opatřeny v elektronickém
nástroji ppeSystem uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka, je zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení vyloučit.
V případě, že účastník podepíše výše uvedené v elektronickém nástroji ppeSystem
elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z
obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, je účastník povinen vložit do
elektronického nástroje ppeSystem jako součást nabídky oprávnění této osoby k podpisu
(např. plná moc).
Instrukce pro podání nabídky naleznete v dokumentu poskytovatele elektronického
nástroje ppeSystem, který je součástí pozvánky k účasti v zadávacím řízení pod odkazem:
„Podrobný návod pro účast“ – www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf. Ověření
technické způsobilosti počítače pro elektronický podpis a elektronické podání nabídky
v elektronickém nástroji ppeSystem najdete na adrese: www.ppe.cz/test. Účastník je
povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač účastníka nelze přičítat na
vrub zadavateli.
Jiná forma podání nabídky je nepřípustná. Lhůta pro podání nabídek je 25/02/2019
10:00:00 hodin. Nabídky, které nebudou zadavateli podány ve lhůtě nebo způsobem
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stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu
zadávacího řízení se k nim nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou
archivovány jako součást zadávacího řízení.
bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:

11.2. Datum a místo otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 25/02/2019 v 10:00:00 hodin v zasedací místnosti v
sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Otevřením nabídky v elektronické
podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.
Zpracoval:
Podpis:

Bc. Filip Haferník

V:

Dne:

Ostravě

Filip
Haferník

Digitálně podepsal
Filip Haferník
Datum: 2019.02.18
16:40:46 +01'00'

Za společnost:
Razítko:

PPE.CZ s.r.o.

18/02/2019

Příloha č. 1 – Doplněná Příloha č. 1a ZD - Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy zadavatele
Příloha č. 2 – Doplněná Příloha č. 1b ZD - Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy VaK Nymburk
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