
Zápis č. 51

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 10.12.2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Miroslav Anděl

Josef  Bittner

Martin Zdráhal Omluveni:

Ladislav Mlčák Tomáš Dostal

Dan Hos Radek  Pospíšilík

Jiří Draška Marcel  Kašík

Jaroslav Čermák

Hosté:

Michal  Zácha

Miroslava  Machurová

Alena  Řihošková

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 50. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty a provedl kontrolu úkolů ze zápisu 
č. 50 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  členů nepožadoval  doplnit    
program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   schválen,  se  změnou  pořadí  
projednávaných  bodů. Dále  seznámil   členy komise  s usneseními  Rady  města,  která  se  
týkala  materiálů  projednávaných  na  IRK. 

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

2. Rozvojové  záležitosti:  Program podpory výstavby technické infrastruktury      

          Ing. Machurová   z odboru  rozvoje  předložila   komisi   k projednání   a   schválení    žádost  
paní Ch.M. o  poskytnutí  dotace  na vybudování ČOV v Kozlovicích   pro  RD  na 
pozemku  p.č. 723/7. Cenová  kalkulace   ČOV  typu  SC4  je  vyčíslena  na  70 338,- Kč. 
Investiční  komise  po  projednání     stanovuje  dotaci ve výši  ve  výši  30 000,- Kč po  
splnění  všech  podmínek  programu PVTI.

          Výsledek hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)



3. Vnitřní správa: 

3.1. VZ „Stavební  úpravy  ul. Kabelíkova – parkování.“

Ing. Miroslava  Machurová  seznámila  členy  s projektem  této  stavební  zakázky a  
s důvody  proč  je  nutné  dopravně   řešit  tuto  část   komunikace. Tato  investiční akce  
bude  hrazena  z 1/3 společností Meopta .
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 401 – Osvětlení přechodu pro chodce

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 856 970,- Kč bez DPH

K zadávací dokumentaci:
 Zakázka malého rozsahu na stavební práce
 Doba realizace max. 60 kalendářních dnů – požadovaný termín  dokončení  do  30.5.2014
 Hodnocení nejnižší nabídková cena
 Kvalifikační předpoklady -    základní kvalifikace (čestným prohlášením)

                                          - profesní kvalifikace (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění, svědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., obor 
Dopravní stavby
                                         -   technická kvalifikace (seznam min. 3 stavebních prací 
obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky provedených za 
posledních 5 let, přičemž každá z nich musí mít rozsah finančních prostředků ve výši 
min. 400 000,- Kč bez DPH)

 Jistina – zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících      
      z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 20 000,-    
      Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele.

Komise navrhuje  zadavateli vyzvat tyto  uchazeče:

1. SISKO spol. s r.o. Přerov, IČ: 471 55 558,   Velká Dlážka 8, PSČ 750 02 Přerov
2. HLAVA stavby s.r.o., IČ: 269 50 421, Hlinsko pod Hostýnem 74, PSČ 768 41 

Bystřice pod Hostýnem
3. DRAGON-DLAŽBA s.r.o., IČ: 276 77 869, Tovačovská 126, PSČ 768 11 Chropyně
4. ARES s.r.o. Lipník, IČ: 623 00 008, Svatopluka Čecha 1602, PSČ 751 31 Lipník

nad Bečvou
5. SATES MORAVA spol. s r.o. ,IČ: 607 75 530, Železničního vojska 1386, PSČ 757 

01 Valašské Meziříčí

Výsledek  hlasování:  7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

3.2. VZ „Sociální zařízení  na  Smetanova  7.“

Investiční  a  rozvojová  komise  byla  Radou  města  pověřena  otevíráním obálek, 
hodnocením   kvalifikace  a   hodnocením nabídek  na    zakázku  „Sociální  zařízení na  
Smetanova 7, Přerov.“ Ing. Alena  Řihošková  předložila  komisi   11 nabídek, které  byly   
doručeny zadavateli  ve  stanovené   lhůtě  pro  podání nabídek. Komise  otevírala  nabídky 
v pořadí, v jakém  byly  doručeny  zadavateli a  provedla  kontrolu úplnosti nabídek. 



Podané nabídky:

Poř.č. Uchazeč Nabídková cena Úplnost  

1 BETY – stavby s.r.o., Hustopeče 
nad  Bečvou, IČ: 253 70 669

893 527,00 ANO

2 Stavitelství Pospíšil s.r.o., Olomouc, 
IČ: 258 44 610

999 961,00 ANO

3 PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, 
IČ:277 69 585

754 870,00 ANO

4 Vodo-topo instalace  s.r.o., Přerov, 
IČ: 286 03 575

723 749,00 NE 

(nesložil  jistinu)

5 Středomoravské  stavby  s.r.o., 
Přerov, IČ: 496 89 053

744 068,00 ANO

6 Elektropráce Spáčil s.r.o., Olomouc, 
IČ: 268 53 639

914 481,00 ANO

7 První KEY-STAV a.s., Třinec, IČ: 
253 85 127 

1 059 076,00 ANO

8 TUZAMO spol. s r.o., Přerov, IČ: 
253 85 399

998 891,00 ANO

9 ZAK PLUS –stavby  s.r.o., Přerov, 
IČ: 258 26 069

825 171,00 ANO

10 PROFISTAV a.s., Přerov, IČ: 253 
95 653

799 994,00 ANO

11 ZJS-Realizace  staveb s.r.o., Přerov, 
IČ:  286 11 942 

802 884,00 ANO

Vyloučení uchazeče:

Nabídka č.4

Vodo-topo  instalace s.r.o. ,  IČ: 286 03 575 se sídlem  Sumínova   13, Přerov. 

Uchazeč   nesložil  v požadované  lhůtě a  částce  jistinu a  proto  byla  tato  nabídka   
uchazeče z dalšího   hodnocení  nabídek komisí vyloučena.

Posouzení kvalifikace
Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních 
a technických kvalifikačních předpokladů u všech nabídek jednotlivě. 
Výsledek posuzování splnění kvalifikace:

Nabídka č. 9
ZAK PLUS –stavby  s.r.o., Přerov
Předložená nabídka nesplňuje požadovanou kvalifikaci – předložené Čestné prohlášení o 
splnění základních kvalifikačních předpokladů není podepsané uchazečem či statutárním 
orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném 
v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu.



Na základě uvedených skutečností hodnotící komise nabídku č. 9 uchazeče ZAK PLUS-
stavba s.r.o. vyřazuje a doporučuje zadavateli vyloučit jmenovaného uchazeče z další 
účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. 

Ostatní, výše neuvedené, nabídky uchazečů požadavky zadavatele na splnění kvalifikace 
splnily a nabídky postoupily dále k posouzení splnění dalších požadavků zadavatele.

2. Posouzení nabídek

Seznam posuzovaných nabídek:

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

1. BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o. 25370669

2. Stavitelství Pospíšil s.r.o. 25844610

3. PSS Přerovská stavební a.s. 27769585

5. Středomoravské stavby s.r.o. 49689053

6. Elektro práce Spáčil s.r.o. 26853639

7. První KEY - STAV, a.s. 25385127

8. TUZAMO spol. s r.o. 25385399

10. PROFISTAV PŘEROV a.s. 25395653

11. ZJS-Realizace staveb s.r.o. 28611942

Na základě zjištěných skutečností dospěla komise k následujícím závěrům:
Nabídka č. 1

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.  - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 2

Stavitelství Pospíšil s.r.o. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 3

PSS Přerovská stavební a.s. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 5

Středomoravské stavby s.r.o. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 6

Elektropráce Spáčil s.r.o. - nabídka vymezené podmínky nesplňuje. 
Zadavatel požadoval předložit v nabídce specifikaci subdodavatelského systému, avšak 
nabídka uchazeče specifikaci subdodavatelského systému neobsahuje.

Na základě uvedených skutečností komise nabídku č 6 uchazeče Elektropráce Spáčil 
s.r.o. vyřazuje a doporučuje zadavateli vyloučit jmenovaného uchazeče z účasti ve 
výběrovém řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Nabídka č. 7

První KEY - STAV, a.s. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 8

TUZAMO spol. s r.o. - nabídka vymezené podmínky splňuje.



Nabídka č. 10

PROFISTAV PŘEROV a.s. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Nabídka č. 11

ZJS-Realizace  staveb s.r.o. - nabídka vymezené podmínky splňuje.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž zadávací 
dokumentace obsahovala příslušnou projektovou dokumentaci, posoudila komise nabídky 
uchazečů současně v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu 
výměr. Současně hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky. Žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu.

3. Hodnocení nabídek

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové 
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou 
cenu.

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo
Cena v Kč bez 

DPH
Pořadí 

nabídek

1. BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o. 893 527,- 5.

2. Stavitelství Pospíšil s.r.o. 999 961,- 7.

3. PSS Přerovská stavební a.s. 754 870,- 2.

5. Středomoravské stavby s.r.o. 744 068,- 1.

7. První KEY - STAV, a.s. 1 059 076,- 8.

8. TUZAMO spol. s r.o. 998 891,- 6.

10. PROFISTAV PŘEROV a.s. 799 994,- 3.

11. ZJS-Realizace staveb s.r.o. 802 884,- 4.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
č. 5 uchazeče Středomoravské stavby s.r.o., Svépomoc I 2012/51, 750 02, Přerov - Přerov 
I-Město, IČ 49689053.

I n v e s t i č n í  a  r o z v o j o v á  k o m i s e  p o  p r o j e d n á n í

Doporučuje  zadavateli:

Uzavřít smlouvu
s  uchazečem č. 5  Středomoravské stavby s.r.o., Přerov, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750
02, IČ: 496 89 053 , který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Cena za plnění bude 
činit 744 068,- Kč bez DPH, tj. 900 322,28 Kč s DPH.

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



4. Harmonogram  jednání  IRK v roce 2014

Investiční  komise  projednala  předložený  harmonogram   jednání  komise  v roce  2014. 
Komise  budou   zasedat  dle   předloženého    harmonogramu   vždy  v úterý od  13.00 hod. 
v zasedací  místnosti  Rady  města. 

Investiční komise Datum jednání

52 (úterý) 21. 1. 2014

53 (úterý) 4. 2. 2014

54 (úterý) 11.3.2014

55 (úterý)  1.4. 2014

56 (úterý) 22.4.2014

57 (úterý) 6.5.2014

58
(úterý) 17.6.2014

59 (úterý) 1.7.2014

60 (úterý) 12.8.2014

61 (úterý) 2.9.2014

62 (úterý) 23.9.2014

5.   Investiční  záležitosti

Ing. Dostál ve stručnosti  seznámil  komisi   s dokončenými  investičními  akcemi a  
s akcemi  přecházejícími  do  roku  2014. V termínu byly dokončeny opravy místních  
komunikací  frézováním. Na  komunikaci  v  ul. E. Beneše již  probíhají  práce jen  práce  
spojené   s vložkováním   kanalizace  prováděnou   VaK Přerov a.s. 

6. Různé

  

Příští  jednání  komise : 21.1. 2014                                          

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne 10. 12. 2013

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


