Město Nymburk
Odbovr ka nˇcela re Sta rosty

Namestı Premyslovcu 163
288 02 Nymburk
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VĚC: Oznámení o výběru návrhu v soutěži o návrh - Lávka přes Labe v Nymburce
Zastupitelstvo města Nymburk dne 19.9.2018 Schválilo Usnesením č. 74 Protokol Z hodnoticího Zasedání
poroty užší soutěže O návrh nové lávky přes Labe v Nymburce ze dne 14.9.2018 (dále jen protokol) a
přijalo závěrečné doporučení nezávislé odborně poroty:
°

Zastupitelstvo města Nymburk souhlasí s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ),
do nějž budou vyzvání ocenění účastnící postupně dle umístění v soutěží O návrh.

'

Do jednacího
partneři, s.

r.

řízení

bez uveřejnění bude nejprve vyzván účastník

o..

SHP - Stráský, Hustý

V případě, že toto jednací

řízení bez uveřejnění nebude úspěšně zakončeno, budou
postupně vyzvání další účastnící v pořadí Link projekt, s.r.o. a Novák a Partner, s. r.

'

arch. akad. arch. Libor Kábrt.

o., Ing.

Radu města Nymburk schválením zadávacích podmínek JŘBU.

°

Zastupitelstvo pověřílo

0

Zastupitelstvo odsouhlasílo výsledky soutěže o návrh a rozdělení cen a odměn mezi
účastníky soutěže dle doporučení v Protokolu po ukončení soutěže o návrh a to
následujícím způsobem:
1.

cena - 140 000 Kč - návrh

SHP
2.

-

č.

Stráský, Hustý a partneři,

3

-

s.

o.

r.

cena - 110 000 Kč - návrh č.1-

Link projekt,

S.

r.

O.,

cena - 90 000 Kč - návrh č. 5 Novák a Partner, s. O., Ing. arch. akad.

3.

r.

Odměna - 60 000 Kč - návrh
EXCON, a. s.:

č.

6

arch. Libor Kábrt

-

-

Odměna - 50 000 Kč - návrh č. 4 Autorská společnost Patrik Kotas a Alena Mocová
Odměna - 50 000 Kč návrh č. 2 PONTEX, spol. S o., a KMS, spol.
r.
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Datová schránka: 86abcbd

Odůvodnění:
Soutěž přinesla Zajímavé spektrum vyvážených různorodých architektonických a konstrukčních přístupů,
se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž nadstandardně splnila očekávání poroty

jimiž

i

zadavatele.

Všech šest týmů vybraných do

užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální
profesionalitou. Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala Z nich ty nejvhodnější s ohledem

na
stanovená v soutěžních podmínkách: kvalita komplexního architektonického a konstrukčního
řešení, míra naplnění stavebního programu, soulad funkčnosti, investiční a provozní náročnosti včetně
celoživotních nákladů. Posuzován byl především soulad estetiky, užitných vlastností a nároků na údržbu.
kritéria

Vítězj

JŘBU

se podařilo nejlépe naplnit požadavky zadavatele, a proto porota doporučila vyzvat oceněné týmy do
postupně - dle umístění v soutěži, což zadavatel výše Zmíněním Usnesením Zastupitelstva

akceptoval.

Soutěžní panely všech šesti účastníků jsou uveřejněny na http://\ıwvw.souteZ-|avka-nymburk.cz/
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Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele se mohou účastníci odvolat v souladu se soutěžními podmínkami a
zákonem O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Námitky proti úkonům oznamovaným v

dokumentech musí

Tel.:

být

doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění

+420 325 501 101
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či
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