Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky
veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění. Pokud se v textu vyskytnou odkazy na zákon, jedná se pouze o podpůrný
krok.
Veřejná zakázka na služby

Zastupování zadavatele v Soutěži o návrh a následného
jednacího řízení bez uveřejnění na
Projektovou dokumentaci Wellness centra v Nymburce
VZ_NBK_051_2019_11
je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č. 9/2016 MěÚ Nymburk
zadavatelem:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500
Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města.
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1.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na služby
Soutěž o návrh a následné JŘBÚ na PD - Wellness centrum v Nymburce
Město Nymburk

Kontaktní údaje, způsob komunikace

1.1. Kontaktní údaje
(1)
Zadavatel pověřil výkonem činností zadavatele při této veřejné zakázce v souladu
s Vnitřním předpisem č. 9/2016 Města Nymburk Odbor rozvoje a investic MěÚ Nymburk
zastoupeným jeho vedoucím Ing. Bohumilem Klicperou, e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz ,
telefon: 325 501 305, mobil: 606 092 763.
(2)
Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro dodatečné dotazy
k zadávacím podmínkám) se stanovuje kontaktní osoba: Hana Ottová, e-mail:hana.ottova@meunbk.cz , telefon: 325 501 254.
1.2. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
(1)
Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně
zadavateli přijetí každé zprávy.
(2)
Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se
považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce),
nepovažuje se za něj automatické potvrzení o doručení na poštovní server.
(3)

Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.

(4)
Zadavatel stanovuje svou komunikaci k uchazečům prostřednictvím profilu zadavatele
na adrese /URL/: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html, tzn. i při případném
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení i při oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
(5)

Zadavatel přidělil této zakázce spisovou značku VZ_NBK_051_2019_11

2.

Vymezení veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zastupování zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v soutěži o návrh dle § 143 a násl.
ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů v rámci architektonické soutěže s názvem
„Wellness centrum v Nymburce“. Vybraný dodavatel tak bude pro zadavatele obstarávat činnost
spočívající zejména v provedení všech právních jednáních spojených s přípravou, zadáváním,
vyhodnocením a ukončením soutěže o návrh a následného jednacího řízení bez uveřejnění dle §
63 a násl. ZZVZ, kterými se myslí zejména:
a) příprava a kompletace podkladů pro soutěž o návrh;
b) zpracování a konzultace návrhu soutěžních podmínek včetně všech příloh a jejich případné
doplnění na základě připomínek zadavatele, poroty či České komory architektů za účelem
řádného schválení dle platných právních předpisů;
c) podpora zadavatele při složení poroty, zpracování jmenování poroty, komunikace s porotci
včetně případného poradenství ve všech fázích soutěže, organizace poroty pro hladký
průběh, účast na jednáních poroty;
d) komunikace se zadavatelem a Českou komorou architektů ve všech fázích soutěže;
e) zajištění čistopisu soutěžních podmínek včetně jejich uveřejnění dle platných právních
předpisů;
f) organizace průběhu soutěže včetně dodržování termínů předpokládaného harmonogramu
a zodpovídání dotazů dodavatelů či poroty včetně přípravy odpovědí a jejich uveřejnění dle
platných právních předpisů;
g) zajištění a organizace práce přezkušovatelů a specialistů poroty;
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h) zpracování a zajištění správnosti výstupů (zápisů resp. protokolů) z jednání poroty a jejich
případná distribuce či uveřejnění dle platných právních předpisů;
i) evidence došlých soutěžních návrhů a organizace jejich vystavení;
j) přebírání veškerých písemností a realizace veškeré komunikace;
k) vedení jednání s jednotlivými účastníky za účelem řádného splnění podmínek účasti či na
základě pokynů poroty a/nebo zadavatele;
l) zpracování podkladů pro schválení rozhodnutí zadavatele či zpracování výstupů po
rozhodnutí zadavatele včetně jejich konzultace a rozeslání či uveřejnění dle platných
právních předpisů;
m) zpracování podkladů či výstupů při případných námitkách včetně jejich konzultace a
rozeslání či uveřejnění dle platných právních předpisů;
n) zpracování podkladů či výstupů při případném návrhu u Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže včetně jejich konzultace, kompletace a rozeslání či uveřejnění dle platných
právních předpisů;
o) zpracování podkladů či výstupů po ukončení soutěže o návrh včetně jejich konzultace a
rozeslání či uveřejnění dle platných právních předpisů;
p) součinnost a spoluúčast na uspořádání výstavy popřípadě katalogu;
q) předání kompletní dokumentace zadavateli.
Pro účely uveřejnění dle platných právních předpisů se zadavatelem myslí zejména webové
stránky soutěže o návrh, které vybraný dodavatel vytvoří, webové stránky zadavatele, webové
stránky České komory architektů, profil zadavatele či Věstník veřejných zakázek. Pro následné
jednací řízení bez uveřejnění se úkony vyjmenované pod body a) až q) použijí obdobně.

2.2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
(1) Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení - předpokládá se
červen 2019.

(2) Místem plnění veřejné zakázky Zastupování zadavatele v Soutěži o návrh a následného
jednacího řízení bez uveřejnění na Projektovou dokumentaci Wellness centra v Nymburce je
město Nymburk.
2.2.1. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je individuální dle potřeby uchazeče.
2.2.2. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
2.2.3. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

3.

Formální požadavky nabídky

3.1. Obecné požadavky
(1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace
a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
(2)
Uchazeč předloží nabídku ve dvou exemplářích v papírové podobě, jeden bude označen
jako originál a druhý jako kopie.
(3) Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené zapečetěné obálce, která bude výrazně
označena NABÍDKA – VZ_NBK_051_2019_11 – NEOTVÍRAT a na přelepu opatřena razítkem
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nebo podpisem uchazeče. Dále budou na obálce uvedeny identifikační údaje o uchazeči
obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylali přidělena a kontaktní adresu, na kterou lze zaslat oznámení dle čl. 7.1. odst. (3), je-li tato adresa
odlišná od adresy sídla uchazeče.

4. Kvalifikace
4.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci, a to:
a) min. dvě osoby (koordinátor soutěže a jeho náhradník) s vysokoškolským vzděláním a se
zkušenostmi a praxí alespoň 5 let v oblasti zadávání podlimitních nebo nadlimitních
veřejných zakázek;
b) min. jedna osoba (právník) s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v alespoň
magisterském studijním programu a zkušenostmi a praxí alespoň 5 let v oblasti zadávání
podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek.
Uchazeč prokazuje svým čestným prohlášením, že je kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky.
Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace v nabídce, nepředkládá, pouze v čestném
prohlášení uvede obsah těchto dokladů o své kvalifikaci. Pouze uchazeč doloží výpis
z obchodního rejstříku (originál nebo kopie), který je nutný pro posouzení oprávněnosti
podepisování předložené nabídky, resp. návrhu smlouvy.
4.2. Specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace:
Vítězný uchazeč v případě, že bude zadavatelem před podpisem Smlouvy o dílo vyzván
k předložení originálů či úředně ověřených kopií.
Vyžaduje – li zadavatel prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče.
V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Při nesplnění kvalifikace bude postupováno tak, že dodavatel, který nesplní kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nebo předloží neúplnou nabídku, bude z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.

5.

Podmínky a požadavky zadavatele

(1)

5.1. Obchodní podmínky a platební podmínky
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy nebo
objednávky.

(2)

Zadavatel neposkytuje zálohy.

(1)

5.2. Další podmínky zadávacího řízení
Zadávací dokumentace bude nejpozději od 14. 05. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele
na adrese /URL/: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html

(2)

Lhůta pro dotazy k Zadávací dokumentaci končí dne 21. 05. 2019 ve 12:00 hodin.

(3)

Zadavatel si vyhrazuje právo změny, upřesnění či doplnění zadávací dokumentace.
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(4)

Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek uchazečů nebo
vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

(5)

Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které
jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně
publikované).

(6)

Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

(7)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona o veřejných zakázkách.

(8)

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

(9)

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení.

(10)

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem v případě, že
vybraný uchazeč neposkytne součinnost při podpisu smlouvy o dílo ve lhůtě do15 dnů po
uplynutí lhůty pro podání námitek (§82 odst. 2 ZVZ). Zadavatel pak uzavře smlouvu
s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí (§82 odst. 4 ZVZ).

(11)

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud bude ze
strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele nebo
pokud nebude s poskytovatelem dotace podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

6.

Způsob zpracování nabídkové ceny

(1)

Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše
přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

(2)

Uchazeč uvede svou nabídkovou cenu za zastupování zadavatele dle výše uvedených
požadavků zvlášť za soutěž o návrh a zvlášť za jednací řízení bez uveřejnění. Celková
nabídková cena účastníka se bude rovnat součtu celkové nabídkové ceny za zastupování
zadavatele v soutěži o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění a bude rovněž uvedena v
členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

(3)

Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.

7.

Podání nabídek

(1)

7.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Zadavatel
stanovil nejzazší termín pro podání nabídek dne 23. 05. 2019 do 10:00 hod.

(2)

Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena do místa
pro podání nabídek.

(3)

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a bude na ně
pohlíženo, jako by nebyly podány. Zadavatel takového uchazeče bezodkladně vyrozumí o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců
163, 288 02 Nymburk nebo osobně v podatelně zadavatele v pondělí a středu od 8:00
do 17:00 hodin, v úterý od 8:00 do 15:30 hodin, ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek
od 8:00 do 13:00 hodin.
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7.3. Změny a odvolání nabídky
Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté
začíná běžet lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku
měnit. Doba závaznosti nabídky, po kterou je dodavatel podanou nabídkou vázán, je
stanovena do 30. 06. 2019.
7.4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení
(dotaz) ze strany dodavatelů, musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (poštou,
osobně, e-mailem na adresu uvedenou v čl. 1.1., způsobem uvedeným v čl. 1.2.

8.

Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne 23. 05. 2019 od 10:05 hodin v sídle zadavatele.
8.1. Posouzení kvalifikačních předpokladů
Při posuzování kvalifikace se považuje za dostatečné alespoň dosažení limitů požadovaných
zadavatelem, případně jejich překročení. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci nebo jen její část,
budou ze zadávacího řízení vyloučeni, což jim bude bezodkladně písemně oznámeno.
8.2. Posouzení nabídek
Nabídky, které nesplňují zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v Zadávací
dokumentaci nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy, zadavatel vyřadí a uchazeče,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
8.3. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky, tj. součet
celkové nabídkové ceny za zastupování zadavatele v soutěži o návrh a jednacího řízení bez
uveřejnění.

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. v.r.
Starosta města Nymburk

Digitálně
podepsal
Hana Ottová
13.05.2019 18:04
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