
Zápis č. 63

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 23.9.2014

Přítomni: Nepřítomni:                                                                                                                             

Jan Jüttner

Dan Hos

Miroslav Anděl

Jiří Draška

Josef  Bittner

Martin Zdráhal

Tomáš Dostal

Jaroslav Čermák

Radek  Pospíšilík

Ladislav Mlčák

Marcel  Kašík

Omluveni:

Hosté:

Michal  Zácha  

Alena  Řihošková

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 62. jednání komise

    Předseda  komise  přivítal přítomné členy a pozvané hosty na poslední  jednání   komise. 
Provedl kontrolu úkolů ze zápisu č. 62 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: 7:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Rozvojové záležitosti:

Na jednání komise nebyl z odboru rozvoje předložen žádný materiál k projednání.



3. Vnitřní správa: 

Ing. Řihošková  z  úseku   veřejných   zakázek  předložila   komisi obálky   s nabídkami    na    
realizaci   stavebních  prací   spojených   s opravou    14  volných   bytů. 

Komise:
1. provedla kontrolu souladu skutečně předloženého počtu obálek. Komise konstatovala 
shodu.

2. 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

3. přistoupila k otevírání obálek postupně podle jejich pořadového čísla

4. 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

5. k jednotlivým nabídkám sdělila tyto informace a údaje:

Nabídka č. 1
Pořadové číslo nabídky: 1.
Uchazeč/obchodní jméno: ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.
Sídlo: Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince 

1146, PSČ 751 31
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 46577343
Kontrola nabídky Splňuje ano/ne
Zpracována v požadovaném jazyku ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano

Nabídka splnila požadavky na podání nabídky                           ano                  

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 181 431,45

Nabídka č. 2
Pořadové číslo nabídky: 2.
Uchazeč/obchodní jméno: PROFISTAV PŘEROV a.s.
Sídlo: Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02

Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 25395653
Kontrola nabídky Splňuje ano/ne
Zpracována v požadovaném jazyku ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano

Nabídka splnila požadavky na podání nabídky                          ano                                                                                                                        

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 252 551,00



Nabídka č. 3
Pořadové číslo nabídky: 3.
Uchazeč/obchodní jméno: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Sídlo: Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 752 01
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25896873
Kontrola nabídky Splňuje ano/ne
Zpracována v požadovaném jazyku ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano

Nabídka splnila požadavky na podání nabídky                          ano                                                     

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 274 446,00

Nabídka č. 4
Pořadové číslo nabídky: 4.
Uchazeč/obchodní jméno: PSS Přerovská stavební a.s.
Sídlo: Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 27769585
Kontrola nabídky Splňuje ano/ne
Zpracována v požadovaném jazyku ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano

Nabídka splnila požadavky na podání nabídky                           ano                                                    

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 299 678,94

Nabídka č. 5
Pořadové číslo nabídky: 5.
Uchazeč/obchodní jméno: Zdeněk Horák
Sídlo: U Tenisu 984/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město
Právní forma: OSVČ
IČ: 12687146
Kontrola nabídky Splňuje ano/ne
Zpracována v požadovaném jazyku ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano

Nabídka splnila požadavky na podání nabídky                           ano                                                    

Nabídková cena v Kč bez DPH 1 290 416,00

Výsledek posuzování splnění kvalifikace:
Uchazeči prokazovali kvalifikaci formou doložení požadovaných dokumentů a informací dle 
čl. 10 Zadávací dokumentace.
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název: ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.
Sídlo: Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince 

1146, PSČ 751 31
IČ: 46577343
Uchazeč ve své nabídce však nepředložil živnostenské oprávnění na předmět podnikání 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a Montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení. 



Komise posoudila jednotlivé referenční stavby předložené uchazečem a došla k závěru, že 
stavba Zateplená montážní hala a skladovací hala a Rekonstrukce kravína K96 jsou zcela 
odlišného charakteru než je předmět plnění veřejné zakázky. Uchazeč tak nesplnil požadavek 
na předložení minimálního počtu, tj. 5 stavebních prací obdobného charakteru jako je 
předmět plnění veřejné zakázky.

Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise nabídku č. 1 uchazeče ŠUM 
& KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o. vyřazuje a doporučuje zadavateli vyloučit 
jmenovaného uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu. 

Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název: PROFISTAV PŘEROV a.s.
Sídlo: Přerov VI - Újezdec, K Moštěnici 265/8a, PSČ 750 02

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v čl. 10.2.2 bod b), požadoval předložení dokladů o 
oprávnění k podnikání, a to v rozsahu:

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
• Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení

Uchazeč ve své nabídce však nepředložil živnostenské oprávnění na předmět podnikání 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise nabídku č. 2 uchazeče 
PROFISTAV PŘEROV a.s. vyřazuje a doporučuje zadavateli vyloučit jmenovaného 
uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu.

Nabídka č. 5
Obchodní firma nebo název: Zdeněk Horák
Sídlo: U Tenisu 984/7, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

Uchazeč ve své nabídce však nepředložil:
 živnostenské oprávnění na předmět podnikání Montáž, opravy, revize a zkoušky 

elektrických zařízení a Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení. 
 čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení měla 

zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a rovněž měla obsahovat údaj 
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise nabídku č. 5 uchazeče 
Zdeněk Horák, vyřazuje a doporučuje zadavateli vyloučit jmenovaného uchazeče 
z další účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

Seznam posuzovaných nabídek:

Nabídka č. Uchazeč (obchodní název), sídlo IČ

3. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín - Kojetín I -
město, Podvalí 629, PSČ 752 01

25896873

4. PSS Přerovská stavební a.s., Přerov - Přerov I -
město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02

27769585



Komise, posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách a konstatuje, že všechny posuzované nabídky vymezené 
podmínky splňují. Současně hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky. Žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu.

Výsledek hodnocení nabídek:

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

nabídek

3.
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., 
Kojetín - Kojetín I - město 

1 274 446,00 1.

4.
PSS Přerovská stavební a.s., Přerov -
Přerov I - město

1 299 678,94 2.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka 
č. 3 uchazeče PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín - Kojetín I - město, Podvalí 629, 
PSČ 752 01, IČ 25896873.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s výše uvedeným uchazečem 
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

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

4. Investiční  záležitosti:

5. Různé

Předseda  komise   poděkoval   všem   přítomným  členům   za  práci  v investiční   a  
rozvojové  komisi  Rady  města   Přerova  a   jednání   ukončil.  

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 23.9.2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


