
ZPRÁV A O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
pro zakázku 

"Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané 
přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fíignera, Svitavy" 

Druh veřejné zakázky: 

Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen "zákon"). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. 

Předmět veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka na stavební práce 

Místo, datum a hodina jednání komise: 

Budova Městského úřadu na adrese: T. G. Masaryka 40/25, Svitavy, malá zasedací místnost v I. patře, 
29.8.2019 od 9:35 hodin 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Město Svitavy 

Jé 002 77 444 

DIČ CZ00277444 

Adresa sídla T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat Mgr. David Šimek, starosta 

Kontaktní adresa zadavatele Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí, T.G. 

Masaryka 25, 568 02 Svitavy 

Kontaktní osoby Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru ŽP, Ing. lva 

Hamerská, odbor ŽP 

Telefon +420 461 550 240, 46 I 550 256 

E-mail marek.antos@svitavy.cz; iva.hamerska@svitavy.cz 

Složení komise: 

- Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru životního prosti·edí MěÚ Svitavy 
- Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy 
- Ing. Václav Košňar, odbor životního prostředí MěÚ Svitavy 



Členové komise se seznámili s identifikačními údaji uchazečů v průběhu otevírání obálek a každý člen 
komise mohl tedy podepsat prohlášení o nestrannosti. Komise je přítomna v plném počtu a je 
usnášeníschopná. 

Dále byla provedena volba předsedy a místopředsedy komise. Předsedou komise byl jednomyslně 
zvolen Ing. Marek Antoš. 

Seznam obdržených nabídek: 

I. AKV AMONT Svitavy s.r.o., Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 56802, IČ: 15035221 

2. AKV ASTA V Svitavy s.r.o., Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 64826911 

3. EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766. 

Komise se rozhodla aplikovat na tuto zakázku malého rozsahu postup hodnocení dle § 39 odst. 4 
zákona obdobně, 1j. provést nejprve hodnocení nabídek a následně provést posouzení splnění 

podmínek účasti ve výběrovém řízení u nabídky, která se po hodnocení umístí na prvním místě. 

Výsledek hodnocení nabídek (uchazeči uvedeni vzestupně dle výše nabídkové ceny): 

I. AKVASTA V Svitavy s.r.o., Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 64826911 

- celková nabídková cena bez DPH: 4.193.687,- Kč. 

2. AKVAMONT Svitavy s.r.o., Svitavy- Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 56802, IČ: 15035221 

- celková nabídková cena bez DPH: 4.210.311,- Kč. 

3. EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766 

- celková nabídková cena bez DPH: 4.251.000,- Kč. 

Nedílnou součástí této zprávy jsou krycí listy nabídek hodnocených uchazečů. 

Ing. Marek Antoš seznámil členy komise s předpokládanou cenou této veřejné zakázky, která byla 
stanovena na částku ve výši 4.300.000 Kč bez DPH. Položkový rozpočet dle projektové dokumentace 
činí 4.3 76.817,78 Kč bez DPH. S ohledem na stanovisko správce komunikace, společnosti SPORTES 
Svitavy s.r.o., které zpracovatel dokumentace pro výběr zhotovitele obdržel dne 20.8.2019 byl 
zadavatel nucen upravit rozsah díla, a to konkrétně u živičného povrchu komunikace, kde místo 
původně uvažované tloušťky komunikace I O cm v místě výkopu bude nutné provést nový asfaltobeton 
v tloušťce 12 cm. Tato skutečnost byla dne 21.8.2019 účastníkům výběrového řízení oznámena 
elektronickou poštou formou dodatečné informace. Zároveň jim byla poskytnuta upravená část 

projektové dokumentace, včetně výkazu výměr. Položkový rozpočet doznal touto změnou navýšení na 
částku 4.463.111,29 Kč bez DPH. 

Následně komise posoudila nabídku účastníka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. společnosti 

AKVASTAV Svitavy s.r.o. z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, úplnosti nabídky a 
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

Úplná nabídka by měla obsahovat tvto části: 

krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele 
výše nabídkové ceny bez DPH 
položkový rozpočet 
podepsaný návrh smlouvy o dílo 
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- doklady prokazující kvalifikaci dodavatele. 

Účastník AKV AST AV Svitavy s.r.o. doložil v rámci své nabídky všechny požadované podklady. 

Komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku účastníka AKV AST A V Svitavy s.r.o., Olomoucká 
2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 64826911, který nabídl nejnižší celkovou cenu ve výši 
4.193.687 Kč bez DPH. 

Přílohy: 

- krycí Jisty nabídek hodnocených uchazečů (3 listy). 

Ve Svitavách dne 29.8.2019 

Ing. Marek Antoš 

Pavel Čížek 

Ing. Václav Košňar 
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