
Zápis č. 61

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 2.9.2014

Přítomni: Nepřítomni:                                                                                                                             

Dan Hos

Miroslav Anděl

Jiří Draška

Josef  Bittner

Martin Zdráhal

Ladislav Mlčák

Jaroslav Čermák

Marcel  Kašík

Radek  Pospíšilík

Omluveni:

Tomáš Dostal

Jan Jüttner

Hosté:

Michal  Zácha

Kamila Lesáková

František  Zlámal

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 61. jednání komise

     Předsedou  pověřený  člen  komise  Jiří  Draška  přivítal přítomné členy a pozvané hosty na 
jednání komise. Provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 60 a konstatoval, že úkoly byly splněny. 
Komise je usnášení schopná a žádný z přítomných členů nepožadoval doplnit program 
jednání. Program jednání byl přítomnými členy schválen. Dále předseda komise seznámil 
členy s usnesením Rady města, která se týkala materiálů projednávaných na jednáních IRK. 

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



2. Rozvojové  záležitosti:

Na jednání  komise  byla předložena žádost  o  poskytnutí   podpory z Programu  podpory   
výstavby  technické  infrastruktury pro pana M.F. Komentář k žádosti přednesla Ing. Kamila 
Lesáková. Jednalo se  o poskytnutí  dotace  na   vybudování  veřejně  přístupné plochy a VO 
pro  výstavbu  RD na  ulici   Hostýnská ve  výši 166 865,50 Kč. Oddělení koncepce a 
rozvoje posoudilo úplnost žádosti a  upozornilo investiční  a  rozvojovou  komisi, že  žádost 
nesplňuje základní podmínku programu, a  to   že  dotace  se   nevztahuje na zkolaudovanou 
stavbu RD, ale dle bodu 5.Odstavce VI. Závěrečná  ustanovení  vnitřního  předpisu č. 3/008 
v odůvodněných   případech  může rada  města  či  zastupitelstvo  města Přerova  rozhodnout  
jinak. Po následné diskusi byla  žádost  o  dotaci žadateli    neschválena pro  nesplnění 
základní podmínky  programu.

(7: 0 : 1 ) (pro: proti: zdržel)   

3. Vnitřní správa: 

Zástupce  externího  zadavatele  Via Consult a.s. Mgr. Konečný   předložil  investiční  a  
rozvojové  komisi   k otevírání  a  hodnocení  nabídky  na  tyto   zakázky:

VZ  „Oprava  střechy  bytového  domu Gen. Štefanika 1948.“

Komise konstatovala, že zadavateli byly v termínu pro podání nabídek podány celkem 2
nabídky.

Seznam podaných nabídek:

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

1. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  7,  Přerov 277 69 585

2. DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-Chválkovice, 
Chválkovická 220/45, Olomouc

253 67 501

Komise  provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek, včetně údajů na 
nich a konstatovala shodu. 

Komise  provedla kontrolu toho, zda: 
a)  byly nabídky podány v řádně uzavřené obálce
b)  byly obálky označeny názvem veřejné zakázky
c)  byla na obálce uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení, resp. obálku 
s nabídkou  vrátit

Komise přistoupila k otevírání obálek postupně podle jejich pořadového čísla a provedla u 
každé nabídky kontrolu toho, zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Komise dále  provedla kontrolu splnění požadavku na poskytnutí jistoty.

Posouzení kvalifikace
Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních,
technických kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku u všech nabídek jednotlivě. 
Výsledek posuzování splnění kvalifikace:
Všechny předložené nabídky uchazečů požadavky zadavatele na splnění kvalifikace splnily a 
nabídky postoupily dále k posouzení splnění dalších požadavků zadavatele.



Posouzení nabídek

Seznam posuzovaných nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

1. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  7,  Přerov 277 69 585

2.
DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-Chválkovice, 
Chválkovická  45, Olomouc

253 67 501

Na základě zjištěných skutečností dospěla komise k následujícím závěrům:

Komise, posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách a konstatuje, že všechny posuzované nabídky vymezené 
podmínky splňují. 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 a  to   u  obou  požadovaných variant 
(závěsné  lešení  a  klasické lešení). Žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu k předpokládané  hodnotě zakázky.

Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH / záruka
Pořadí 

nabídek

1. PSS Přerovská stavební  a.s., Skopalova  
7,  Přerov

1 477 705,- / 48 měsíců
1 576 191,- / 48 měsíců

2.

2. DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-
Chválkovice, Chválkovická  45, 
Olomouc

1 494 765,- / 60 měsíců
1 574 179,- / 60 měsíců 1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria ekonomická výhodnost byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
uchazeče DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc,  Olomouc-Chválkovice, Chválkovická 220/45, 
IČ 253 67 501.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným 
uchazečem DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc-Chválkovice, Chválkovická  220/45 1386,  
IČ 253 67 501, který podal ekonomicky nejvýhodnější  nabídku. 

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

  

VZ  „Energetická  opatření budovy MŠ Pod  Skalkou 13, Přerov II-Předmostí.“

Komise konstatovala, že zadavateli byly v termínu pro podání nabídek podány celkem 3
nabídky.

Seznam podaných nabídek:

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

1. PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín 258 96 873

2. PROFISTAV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec 253 95 653



2. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  7,  Přerov 277 69 585

Komise provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek, včetně údajů na nich 
a konstatovala shodu. 

Komise  provedla kontrolu toho, zda: 
a)  byly  nabídky podány v řádně uzavřené obálce
b)  byly obálky označeny názvem veřejné zakázky
c)  byla na obálce uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení, resp. obálku 
s nabídkou  vrátit

Komise přistoupila k otevírání obálek postupně podle jejich pořadového čísla a provedla u 
každé nabídky kontrolu toho, zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Komise dále  provedla kontrolu splnění požadavku na poskytnutí jistoty.

Posouzení kvalifikace
Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních,
technických kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku u všech nabídek jednotlivě. 
Výsledek posuzování splnění kvalifikace:
Všechny předložené nabídky uchazečů požadavky zadavatele na splnění kvalifikace splnily a 
nabídky postoupily dále k posouzení splnění dalších požadavků zadavatele.

Posouzení nabídek

Seznam posuzovaných nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

1. PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín 258 96 873

2. PROFISTAV a.s., K Moštěnici 265/8a, Přerov-Újezdec 253 95 653

3. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  7,  Přerov 277 69 585

Na základě zjištěných skutečností dospěla komise k následujícím závěrům:

Komise, posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách a konstatuje, že všechny posuzované nabídky vymezené 
podmínky splňují. 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 a  to   u  obou  požadovaných variant 
(závěsné  lešení  a  klasické lešení). Žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu k předpokládané  hodnotě zakázky.



Výsledek hodnocení nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo Cena bez DPH / záruka
Pořadí 

nabídek

1. PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o., Podvalí 
629, Kojetín

2 320 338,- / 36 měsíců
3.

2. PROFISTAV a.s., K Moštěnici 265/8a, 
Přerov-Újezdec

2 284 725,- / 60 měsíců
2.

3. PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  
7,  Přerov

2 262 486,- / 120 měsíců
1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria ekonomické výhodnosti byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
uchazeče PSS Přerovská  stavební   a.s., Skopalova  7,  Přerov , IČ 277 69 585.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným 
uchazečem PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, Skopalova  2861/76,  IČ 253 67 501,
který podal ekonomicky  nejvýhodnější  nabídku. 

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

VZ  „ZTI - bytového  domu Gen. Štefanika 1948.“

Komise konstatovala, že zadavateli byly v termínu pro podání nabídek podány celkem 2
nabídky.

Seznam podaných nabídek:

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

1. PSS Přerovská  stavební  a.s., Skopalova  7,  Přerov 277 69 585

2. Vodo-topo instalace s.r.o., Sumínova  2353/13,  Přerov 286 03 575

Komise  provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek, včetně údajů na 
nich a konstatovala shodu. 

Komise  provedla kontrolu toho, zda: 
a)  byly  nabídky podány v řádně uzavřené obálce
b)  byly obálky označeny názvem veřejné zakázky
c)  byla na obálce uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení, resp. obálku 
s nabídkou  vrátit

Komise přistoupila k otevírání obálek postupně podle jejich pořadového čísla a provedla u 
každé nabídky kontrolu toho, zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče

Komise dále  provedla kontrolu splnění požadavku na poskytnutí jistoty.

Posouzení kvalifikace



Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních,
technických kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku u všech nabídek jednotlivě. 

Výsledek posuzování splnění kvalifikace:

Nabídka    uchazeče:
PSS Přerovská stavební a.s.  splňuje požadavky zadavatele na splnění kvalifikace a nabídka
postoupila k posouzení splnění dalších požadavků zadavatele.

Nabídka    uchazeče:
Vodo-topo  instalace  s.r.o. nesplnila požadavek zadavatele  na   splnění  základní   
kvalifikace  dle  § 53  písmeno j) a to u  subodavatele  BJM s.r.o.,  kterým  prokazuje  
splnění  kvalifikace dle § 54 písmene b) doklad  k oprávnění  podnikání  na  živnostenské 
oprávnění  či  licenci „Montáž, opravy, revize  a  zkoušky elektrických zařízení a komise   
požaduje   vyzvat  uchazeče  k doplnění  nabídky  a  to   do  tří  dnů od    doručení výzvy  
k doplnění nabídky. Výzvu  zajistí  externí  zadavatel Via Consult a.s., Třinec

Komise  bude   pokračovat   v hodnocení  nabídek  na   dalším  jednání  komise.

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

VZ  „Výměna  oken a  dveří  Tyršova 68, Jižní  čtvrť IV, Na  hrázi.“

Komise konstatovala, že zadavateli byly v termínu pro podání nabídek podány celkem 3
nabídky.

Seznam podaných nabídek:

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

1. SULKO s.r.o., Čs.  armády  981/41, Zábřeh 479 76 969

2. A.O.P. s.r.o.,  Denisova 2916/9,  Přerov 607 49 385

3. Window Holding a.s., Lázně  Toušeń, Hlavní  456 284 36 024

Komise  provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek, včetně údajů na 
nich a konstatovala shodu.

Komise  provedla kontrolu toho, zda: 
a)  byly  nabídky podány v řádně uzavřené obálce
b)  byly obálky označeny názvem veřejné zakázky
c)  byla na obálce uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení, resp. obálku 
s nabídkou  vrátit

Komise přistoupila k otevírání obálek postupně podle jejich pořadového čísla a provedla u 
každé nabídky kontrolu toho, zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče

Komise dále  provedla kontrolu splnění požadavku na poskytnutí jistoty.



Posouzení kvalifikace
Komise provedla detailní posouzení splnění požadovaných základních, profesních,
technických kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku u všech nabídek jednotlivě. 

Výsledek posuzování splnění kvalifikace:

Nabídka uchazeče:
Window Holding a.s., Lázně  Toušeń, Hlavní  456  splnila  požadavky zadavatele na
splnění kvalifikace a nabídka postoupila k posouzení splnění dalších požadavků zadavatele.

Nabídka uchazeče:
SULKO s.r.o. nesplnila požadavek  zadavatele  na   splnění  technických  kvalifikačních  
předpokladů dle  § 56 odst. 3 písmeno  c)  osvědčení   o vzdělání  a  odborné  kvalifikaci 
dodavatele nebo  vedoucích  zaměstnanců – v nabídce  chybí životopis  stavbyvedoucího  a  
autorizace  stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr. 

Nabídka  uchazeče:

A.O.P. s.r.o.  nesplnila požadavek  zadavatele splnění  technických  kvalifikačních  
předpokladů dle  § 56 odst. 3 písmeno  c)  osvědčení   o vzdělání  a  odborné  kvalifikaci 
dodavatele nebo  vedoucích  zaměstnanců – v nabídce chybí životopis  stavbyvedoucího  a  
autorizace  stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr a   5 let  praxe  v  oboru. 

Komise   požaduje   vyzvat  uchazeče  k doplnění  nabídky a  to   do  tří  dnů od  obdržení 
výzvy  k doplnění nabídky. Výzvu zajistí pověřený externí zadavatel Via Consult a.s., 
Třinec.

Komise  bude   pokračovat   v hodnocení  nabídek  na   dalším  jednání  komise. 

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

4. Investiční  záležitosti:

5. Různé

Mimořádné jednání komise bude svoláno na základě výzvy k jednání externího zadavatele
Via Consult a.s. Třinec.

Příští řádné jednání  komise: 23.9.2014                                         

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 2.9. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


