
Zápis č. 46

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 20.8. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Josef  Bittner

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Emil Krestýn

Jaroslav Čermák

Radek  Pospíšilík

Tomáš Dostal

Jiří Draška

Marcel  Kašík

Dan Hos

Hosté:

Bc. Bohdana Kalincová

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 45. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 44 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 

Výsledek hlasování:  8:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Vnitřní správa: Otevírání obálek a hodnocení nabídek

2.1.  VZ Cyklostezka pod  Grymovským  mostem

Usnesením Rady města Přerova č. 2649/72/5/2013, konané dne 31.7.2013, pověřil zadavatel 
Komisi investiční a rozvojovou (dále jen „komise“) posouzením kvalifikace a posouzením 
a hodnocením nabídek výše uvedené veřejné zakázky.



Kola otevření obálek s kontrolou úplnosti a kontrolu splnění požadavků zadavatele. 
V termínu pro podání nabídek podáno celkem 5 nabídek.

Seznam podaných nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ:

1. SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386, 

607 75 530

2. TOMI - REMONT a.s., Prostějov, Přemyslovka č.p. 
2514/4

255 08 571

3. EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Zlín, Louky 330 452 74 924

4. SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8 471 55 558

5. STRABAG  a.s. ,Praha 5, Na Bělidle 198/21 608 38 744

Kontrola splnění požadavku na poskytnutí jistoty

Komise investiční a rozvojová (dále jen „komise“) jako první krok provedla kontrolu splnění 
požadavku na poskytnutí jistoty; prokázání zajištění povinností uchazeče vyplývajících 
z účasti ve výběrovém řízení.

Výsledky kontroly poskytnutí jistot:

Komise rozhodla o:

1. vyřazení nabídky č. 4 uchazeče SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8, PSČ 750 
02, IČ: 471 55 558 pro nesplnění podmínky na poskytnutí jistoty ve výši 50.000,- Kč. 

2. uznání poskytnutí jistoty formou bankovní záruky uchazečem č. 5 STRABAG  a.s.,
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744 a to poskytnutím jistotu jinou -
jistotu poskytl formou bankovní záruky. 

Komise rozhodla rozhodnutí stvrdila hlasováním s těmito výsledky:

Hlasování k bodu 1. rozhodnutí 
Vyřazení nabídky uchazeče SISKO spol. s r. o., Přerov, Velká Dlážka 8
Hlasování – 8:0:0 (pro:proti:zdržel se)

Hlasování k bodu 2. Rozhodnutí
Uznání i jiné formy poskytnutí jistoty; resp. uznání poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky
Hlasování – 7:1:0 (pro:proti:zdržel se)

2. Posouzení kvalifikace

Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních 
a technických kvalifikačních předpokladů u všech nabídek jednotlivě. 

Seznam nabídek, u kterých byla kvalifikace posuzována:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ:

1. SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386

607 75 530



2. TOMI - REMONT a.s., Prostějov, Přemyslovka č.p. 
2514/4

255 08 571

3. EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Zlín, Louky 330 452 74 924

5. STRABAG  a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21 608 38 744

Výsledek posuzování splnění kvalifikace:

Nabídky uchazečů č. 1., 2. a 3. požadavky zadavatele na splnění kvalifikace uvedené 
v zadávacích podmínkách splnily a komise tedy, v souladu s výše uvedeným, z výběrového 
řízení žádnou z nabídek č. 1., 2. a 3. nevyřadila a nabídky postoupily dále k posouzení 
splnění dalších požadavků zadavatele.

Nabídka uchazeče č.5 STRABAG  a.s., IČ: 608 38 744 obsahově splnila požadavky zadání 
prokázání kvalifikačních předpokladů, pouze vykazovala drobné nedostatky v dodržení 
požadavku zadavatele na originální, resp. ověřenou formu předkládaných dokumentů –
některé doklady byly předloženy pouze v prosté kopii. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o zakázku malého rozsahu a pochybení uchazeče komise nevyhodnotila jako závažná, 
nabídku nevyřazuje s doporučením zadavateli odpovídající formu dokumentů dožádat 
před případným podpisem smlouvy s tím, že pokud uchazeč požadavku na doložení 
nevyhoví, zadavatel uzavře smlouvu s dalším uchazečem v pořadí.

3. Posouzení nabídek

Komise, po ukončení posuzování kvalifikace, dále přistoupila k posuzování splnění dalších 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 

Seznam posuzovaných nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ:

1. SATES MORAVA spol. s r.o.,Valašské Meziříčí, 
Železničního vojska 1386

607 75 530

2. TOMI - REMONT a.s., Prostějov, Přemyslovka č.p. 
2514/4, 

255 08 571

3. EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Zlín, Louky 330, 452 74 924

5. STRABAG  a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21 608 38 744

Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných podmínek u nabídek č. 1.,2.,3. 
a 5. jednotlivě.

Výsledek posouzení nabídek:

Nabídka č. 1. uchazeče SATES MORAVA spol. s r.o., IČ: 607 75 530, splnila požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postoupila do procesu kontroly soupisu 
stavebních prací; resp. hodnocení nabídek.

Nabídka č. 2. uchazeče TOMI - REMONT a.s., IČ: 255 08 571, splnila požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postoupila do procesu kontroly soupisu 
stavebních prací; resp. hodnocení nabídek.

Kontrolou nabídky č. 3 EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924 bylo zjištěno, že uchazeč ke své 
nabídce nedoložil CD s oceněným položkovým rozpočtem. V odst. 7 Zadávací dokumentace 



požaduje zadavatel, aby součástí nabídky byl rovněž oceněný položkový rozpočet 
uchazeče v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD.

Hodnotící komise rozhodla o vyžádání dodání chybějící elektronické verze části nabídky 
- položkového rozpočtu - z toho důvodu, že požadavek na předložení položkového rozpočtu 
v elektronické podobě vychází z potřeby detailní kontroly soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr, kdy elektronická forma dokumentace hodnotící komisi 
kontrolu zjednodušuje a pomáhá tak urychlit proces posuzování nabídek.

Hodnotící komise rozhodla o dožádání a nevyřazení nabídky uchazeče z další účasti ve 
výběrovém řízení z toho důvodu, že výše uvedený požadavek zadavatele uvedený v zadávací 
dokumentaci je formálním požadavkem na zpracování nabídky, nikoli požadavkem pro 
realizaci předmětu plnění, kdy by doplnění nabídky nebylo přípustné.

Hodnotící komise stanoví uchazeči lhůtu pro doručení CD na 3 pracovní dny ode dne 
doručení této žádosti.

Hlasování  7:0:1 (pro:proti:zdržel se) 

Z důvodu nutnosti kontroly všech položek v nabídkových rozpočtech bylo jednání komise  
přerušeno a  komise bude pokračovat v hodnocení nabídek na příštím jednání komise dne 
3.9.2013 
Výsledek hlasování:  8:0:0 (pro : proti : zdržel se)

3. Investiční záležitosti:   

        Ing. Dostál  z odboru   majetku, oddělení investic  informoval  komisi  o   investičních  
akcích,  které  se  budou   realizovat  ještě v letošním roce a  doporučil komisi prohlídku 
stavby  na ZŠ Svisle na příštím jednání komise. 

         

5. Různé

Příští  jednáni  komise 13.7.2013

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

     

V Přerově dne 20.8.2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


