Oznámení o výběru dodavatele

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
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Údaje o zadavateli

Název zadavatele:

Statutární město Přerov

Sídlo:

Bratrská 34, 750 11 Přerov

IČ:

003 01 825

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona níže uvedená osoba zastupující
zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující
zadavatel").
Název:

ARL INNOVATION s.r.o

Sídlo:

Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc

IČ:

01744828
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Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 1, Přerov - II

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Režim veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka podle § 26 zákona, zadána
v podlimitním režimu

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona
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Zadavatel tímto oznamuje, že rozhodl o výběru dodavatele, v rámci shora označené veřejné zakázky.
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Seznam hodnocených nabídek

Poř. č.
nabídky

Obchodní firma, sídlo

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

SPORTECH CZ S.E., Újezd 450/40, 118 00
Praha 1 – Malá strana

292 66 793

19 696 722,47

2.

PSS Přerovská stavební
2861/7, 750 02 Přerov

277 69 585

18 895 324,84

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice

480 35 599

21 851 805,38

a.s.,

Skopalova
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Výsledek hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 zákona na základě hodnocení hodnotící komise rozhodl o
výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky:
Pořadí
nabídky
1.

Obchodní firma, sídlo

PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova
2861/7, 750 02 Přerov

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

277 69 585

18 895 324,84

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Na dalších místech se umístili:
Pořadí
nabídky

Obchodní firma, sídlo

2.

SPORTECH CZ S.E., Újezd 450/40, 118 00
Praha 1 – Malá strana

292 66 793

19 696 722,47

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice

480 35 599

21 851 805,38

Dodavatel PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 byl
zadavatelem vybrán na základě posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek.
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena. Váha
hodnotícího kritéria: 100 %. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotila absolutní výše
celkové nabídkové ceny bez DPH.
Na základě výsledku hodnocení nabídek bylo komisí provedeno posouzení nabídky vybraného
dodavatele PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585. Komise
konstatovala, že vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky a podmínky účasti stanovené v
zadávacím řízení.
V návaznosti na shora uvedené rozhodl zadavatel, dle ustanovením § 122 odst. 1 zákona, o výběru
dodavatele a účastníka zadávacího řízení PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02
Přerov, IČ 277 69 585 vybral k uzavření smlouvy.
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Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

6.1

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

Základní způsobilost podle § 74 zákona
Základní způsobilost podle § 74 zákona byla prokázána následujícími doklady:
-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 21. 11. 2018

Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona byla prokázána následujícími doklady:
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-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 21. 11. 2018

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona byla prokázána následujícími doklady:
-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 21. 11. 2018

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona byla prokázána následujícími doklady:
-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 21. 11. 2018

Kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona
Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Formulář Seznam stavebních ze dne 12. 9. 2018
Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů - letní stadion
Rumburk“
Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě“
Osvědčení o provedení díla „Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu
Přátelství“
Osvědčení o provedení díla „Reko oválu a sektorů AS“
Osvědčení o provedení díla „REKO AS“
Osvědčení o provedení díla „Šamorín - Sportovní areál“
Osvědčení o provedení díla „Víceúčelové hřiště v Horním Benešově“
Osvědčení o provedení díla „Reko SA“

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Formulář Realizační tým ze dne 12 9. 2018
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová je zaměstnancem
uvedené společnosti ze dne 4. 9. 2018
Vysokoškolský diplom pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
Osvědčení o autorizaci č. 1301895 pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
Profesní životopis ve formě čestného prohlášení pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
podepsaný Ing. Danielou Slámkovou, roz. Klárová

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, cert. č. QMS-4201/2018,
platnost do 4 5. 2021
Certifikát systému managementu BOZP dle ČSN EN ISO 18001:2008, cert. č. BOZP-774/2018,
platnost do 4 5. 2021

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Certifikát systému managementu enviromentu dle ČSN EN ISO 14001:2016, cert. č. EMS1272/2018, platnost do 28. 6. 2021

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Formulář Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení ze dne 12. 9.
2018
Velký technický průkaz stroje Caterpillar 432E
Velký technický průkaz stroje BOBCAT, typ 773
Karta dlouhodobého majetku stroje PlanoMatic P207
Karta dlouhodobého majetku stroje MixMatic M6004

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona bylo prokázáno následujícím
způsobem:
-

Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na atletickou dráhu Conipur SP
Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na víceúčelové tenisové hřiště Conipur EPDM
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Kritéria jiné kvalifikace v souladu s § 53 zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že nemá vůči zadavateli žádné nesplacené pohledávky ze
dne 19. 11. 2018
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že se nedopustil vůči zadavateli za posledních 5 let nekalé
soutěže a/nebo nekalých obchodních praktik

Doklady dle § 83 odst. 1zákona
-

Písemný závazek společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771 podílet se na plnění předmětné veřejné zakázky ze dne 4.
9. 2018
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem
Jindřišská 2029/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771 ze dne 18. 7. 2018,
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová je zaměstnancem
uvedené společnosti ze dne 4. 9. 2018
Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů - letní stadion
Rumburk“
Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě“
Osvědčení o provedení díla „Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu
Přátelství“
Osvědčení o provedení díla „Reko oválu a sektorů AS“
Osvědčení o provedení díla „REKO AS“
Osvědčení o provedení díla „Šamorín - Sportovní areál“
Osvědčení o provedení díla „Víceúčelové hřiště v Horním Benešově“
Osvědčení o provedení díla „Reko SA“
Vysokoškolský diplom pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
Osvědčení o autorizaci č. 1301895 pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
Profesní životopis ve formě čestného prohlášení pro osobu Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
podepsaný Ing. Danielou Slámkovou, roz. Klárová
Karta dlouhodobého majetku stroje PlanoMatic P207,
Karta dlouhodobého majetku stroje MixMatic M6004.
Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na atletickou dráhu,
Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na víceúčelové tenisové hřiště.
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že nemá vůči zadavateli žádné nesplacené pohledávky ze
dne 19. 11. 2018
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že se nedopustil vůči zadavateli za posledních 5 let nekalé
soutěže a/nebo nekalých obchodních praktik
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6.2

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona:
-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 15. 7. 2018, ve výčtu oprávnění
k podnikání dodavatele je uvedena zadavatelem požadovaná živnost Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona:
-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele společnosti PSS Přerovská stavební a.s.,
Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 ze dne 15. 7. 2018, ve výčtu odborné
způsobilosti
dodavatele je uvedeno zadavatelem požadovaná odborná způsobilost pro
ověřování výsledků zeměměřičské činnosti dle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění
pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) - c).

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:
-

-

-

-

-

-

-

-

Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů - letní stadion
Rumburk“
o rekonstrukce atletického stadionu, Conipur SP a SW plocha 5410 m2, vnitřní travnaté
hřiště s automatickou závlahou plocha 8299 m2
o finanční plnění: 22.576.089 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 07/2016 - 05/2017
Osvědčení o provedení díla „Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě“
o rekonstrukce atletického stadionu, Conipur SP a SW plocha 6579 m2, vnitřní travnaté
hřiště s automatickou závlahou plocha 8207 m2
o finanční plnění: 29.575.650 Kč bez DPH
o datum realizace: 07/2016 - 05/2017
Osvědčení o provedení díla „Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu
Přátelství“
o rekonstrukce atletického stadionu, Conipur EPDM, SP a SW plocha 6913 m2, vnitřní
travnaté hřiště s automatickou závlahou plocha 7857 m2
o finanční plnění: 65.976.280 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 02/2016 -11/2016
Osvědčení o provedení díla „Reko oválu a sektorů AS“
o rekonstrukce atletického stadionu, Conipur SP a SW plocha 7395 m2
o finanční plnění: 16.074.598 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 07/2016 - 05/2017
Osvědčení o provedení díla „REKO AS“
o rekonstrukce atletického stadionu, Conipur SP a SW plocha 4475 m2,
o finanční plnění: 14.876.033 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 08/2014 - 04/2015
Osvědčení o provedení díla „Šamorín - Sportovní areál“
o novostavba atletického stadionu, fotbalového hřiště a víceúčelového stadionu - Conipur
EPDM plocha 2317 m2
o finanční plnění: 3.926.206 €, 101.805.210 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 07/2015 - 05/2016
Osvědčení o provedení díla „Víceúčelové hřiště v Horním Benešově“
o novostavba víceúčelového hřiště, Conipur EPDM, plocha 1255 m2
o finanční plnění: 16.321.756 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 09/2015 - 09/2016
Osvědčení o provedení díla „Reko SA“
o rekonstrukce víceúčelového hřiště Conipur EPDM plocha 968 m2
o finanční plnění: 6.611.570 Kč bez DPH
o datum ukončení realizace: 07/2014 - 09/2014

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona:
-

Ing. Daniela Slámková, roz. Klárová
o vysokoškolské vzdělání
o autorizace v oboru dopravní stavby
o reference:
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Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu Přátelství
Šamorín - Sportovní areál
Reko oválu a sektorů AS
Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě
Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů - letní stadion Rumburk“

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona:
-

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, cert. č. QMS-4201/2018,
platnost do 4 5. 2021
Certifikát systému managementu BOZP dle ČSN EN ISO 18001:2008, cert. č. BOZP-774/2018,
platnost do 4 5. 2021

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona:
-

Certifikát systému managementu enviromentu dle ČSN EN ISO 14001:2016, cert. č. EMS1272/2018, platnost do 28. 6. 2021

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

Kolové rypadlo - Caterpillar 432E
Smykem řízený nakladač - BOBCAT, typ 773
Finišer na pokládku umělého polyuretanového povrchu - PlanoMatic P207
Míchací stroj pro přípravu směsi z PU pojiva a EPDM granulátu - MixMatic M6004

Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona:
-

Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na atletickou dráhu Conipur SP
Vzorek umělého povrchu použitého dodavatelem na víceúčelové tenisové hřiště Conipur EPDM

Kritéria jiné kvalifikace v souladu s § 53 zákona bylo prokázáno následujícími doklady:
-

6.3

Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že nemá vůči zadavateli žádné nesplacené pohledávky ze
dne 19. 11. 2018
Čestné prohlášení společnosti SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 27752771, že se nedopustil vůči zadavateli za posledních 5 let nekalé
soutěže a/nebo nekalých obchodních praktik.
Jiné doklady požadované zadavatel v zadávací dokumentaci

-

-

-

Umělý tartanový/polyuretanový povrch atletické dráhy:
o kopie platného oprávnění vydaného výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce
nabízeného sportovního tartanového/polyuretanového povrchu vydaného společností
CONICA AG, Industriestrasse 26, 8207 Schaffhausen, Švýcarsko, na jméno společnosti
SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
27752771.
o kopie zkušební zprávy (Test report) vydané certifikovanou osobou nabízeného
tartanového/polyuretanového povrchu na povrch CONIPUR SP,
Umělý tartanový/polyuretanový povrch víceúčelového hřiště
o kopie platného oprávnění vydaného výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce
nabízeného sportovního tartanového/polyuretanového povrchu vydaného společností
CONICA AG, Industriestrasse 26, 8207 Schaffhausen, Švýcarsko, na jméno společnosti
SPORT Construction a.s, se sídlem Jindřišská 2029/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
27752771.
o kopie zkušební zprávy (Test report) vydané certifikovanou osobou nabízeného
tartanového/polyuretanového povrchu na povrch CONIPUR EPDM,
Záruční listina ve výši 280 000 Kč za poskytnutou jistotu v rámci předmětného zadávacího řízení
platná do 28. 2. 2019
Bankovní příslib na bankovní záruku za řádné plnění smluvních podmínek, kvality a termínů
provedení díla ve výši 500 000,- Kč platný do 28. 2. 2019
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6.4

Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy
-

7

originál bankovní záruky za řádné plnění smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla
ve výši 500 000,- Kč platný do 31. 10. 2019
smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
30 000 000 Kč, spoluúčast ve výši 5 000 Kč
stavebně montážní pojištění ve výši 18 895 325 Kč, spoluúčast ve výši 20 000 Kč
seznam poddodavatelů
podrobný časový a finanční harmonogram výstavby

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 písm. a)
zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
výběru dodavatele. Dodavatel se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli podle
ustanovení § 243 zákona.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Olomouci dne 14. 12. 2018
podepsal
Ing. Miloš Digitálně
Ing. Miloš Axmann
Datum: 2018.12.14
Axmann
13:33:53 +01'00'
…………………………………..

Ing. Miloš Axmann
Zastupující zadavatel
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