Oznámení o snížení počtu účastníků Rada města Nymburk
Rada města Nymburk schválila dne 26.7.20 tisk číslo ../2018, kterým snížila počet
účastníků v užší soutěž o návrh lávka přes Labe v Nymburce.
Rada města Nymburk v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) vzala na vědomí zápis z otevírání obálek a přezkušování žádostí o účast v užší soutěži
o návrh nové lávky přes Labe v Nymburce ze dne 23.7.2018
b) schválila Protokol o snížení počtu účastníků z jednání poroty užší soutěže o návrh
nové lávky přes Labe v Nymburce, ze dne 25.07.2018
c) schválila výzvu k podání soutěžních návrhů v užší soutěži o návrh nové lávky přes
Labe v Nymburce těmto šesti vybraným účastníkům:
● SHP - prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
● Link projekt, s. r. o.
● EXCON, a. s.
● Autorská společnost Patrik Kotas, Alena Mocová
● NOVÁK & PARTNER, s. r. o., Ing. arch. Libor Kábrt
● Pontex, spol. s. r. o., KMS Architects, spol. s. r. o.

Odůvodnění:
Starosta města na návrh Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nymburk předložil dne
26.7.2018 Radě města podle § 102 odst. 3 zákona 128/2000Sb., o obcích k projednání Zápis
z otevírání obálek a přezkušování žádostí o účast užší soutěže o návrh nové lávky přes Labe
v Nymburku včetně protokolu o přijetí nabídek a tabulky přezkoušení žádostí o účast), které
se uskutečnilo dne 23. 07. 2018.
Dále byl Radě předložen k projednání Protokol z jednání poroty užší soutěže o návrh nové
lávky přes Labe v Nymburce, které se uskutečnilo dne 25.07.2018. Porota rozhodla o snížení
počtu účastníků na základě posouzení splnění podmínek účasti v soutěži (včetně splnění
technické kvalifikace) a posouzení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria:
celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací. Posuzování
portfolií proběhlo neanonymně. Posuzování bylo provedeno na základě znalostí a zkušeností
členů poroty (jde o jejich subjektivní názor). Uchazeči o účast v soutěži o návrh podáním
žádosti o účast vyjádřili souhlas s tímto způsobem snížení počtu účastníků.
Porota se shodla, že byla soutěž obeslána portfolii s vysokou úrovní předložených prací.
Předložená portfolia pokrývala široké spektrum odlišných přístupů - konstrukčních a
architektonických řešení při použití různých druhů materiálů. Z předložených 14 žádostí
porota vybrala 6 týmů, které představily referenční práce vysoké kvality a nejlépe odpovídaly
předmětu zakázky. Porota je přesvědčena, že jsou tyto týmy schopné zpracovat vynikající
návrhy nové lávky přes Labe v Nymburce. Porota své závěry zapsala do protokolu o
posuzování žádostí o účast a předložených portfolií.

Porota navrhla zadavateli šest vybraných uchazečů o účast, kteří splnili uvedené kritérium v
nejvyšší míře a které porota doporučuje, aby byly vyzváni k podání soutěžních návrhů v užší
soutěži o návrh nové lávky přes Labe v Nymburce.


Jedná se o tyto uchazeče:
SHP - prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
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