
Druh veřejné zakázky: 

PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE 

"Oprava zatrubnění Studeného potoka" 

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, 
30.4.2019 od I 0:30 hodin 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Město Svitavy 

JČ 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. 

Kontaktní osoby 

Telefon 

E-mail 

Složení komise (v abecedním pořadí): 

Ing. Lubomír Bačovský - OSVČ, projektant 
Pavel Čížek- místostarosta města Svitavy 

Masaryka 25, 568 02 Svitavy 

Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru ŽP, Ing. Iva 

Hamerská, odbor ŽP 

+420 461 550 240, 461 550 256 

marek.antos@svitavy.cz; iva.hamerska@svitavy.cz 

Ing. Jiří Kyncl - PD refractories a.s. -omluven 
Miroslav Sedlák - zastupitel města Svitavy 
Libor Zelinka -zastupitel města Svitavy 

--

Komise je přítomna v nadpolovičním počtu a je usnášeníschopná. Každý člen komise podepsal prohlášení o 
nestrannosti. Předsedou komise byl jednomyslně zvolen Ing. Lubomír Bačovský. 



Seznam obdržených nabídek: 

1. AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ: 15035221 

Dne 23. 4. 2019 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Administrátorem provedenou kontrolou nabídek 
bylo zjištěno, že nabídka účastníka AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy - Lačnov, IČ: 
15035221 neobsahuje všechny požadované doklady, prokazující splnění kvalifikace. 

Dodavatelem předložené čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a technické 
kvalifikace dle § 74, 77 a 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), se vztahuje 
na podlimitní zakázky, zadávané dle tohoto zákona a způsob prokázání kvalifikace dle § 53, odst. 4 zákona. 

Administrátor navrhl téhož dne písemně členům komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyzvat 
účastníka k předložení chybějících dokladů prokazujících splnění kvalifikace tak, aby na jednání komise dne 
30.4.2019 bylo možné provést hodnocení a výběrové řízení uzavřít. Členové komise jednomyslně schválili návrh 
administrátora. 

Dne 24.4.2019 byla účastníkovi AKV AMONT Svitavy s.r.o. zaslána elektronickou poštou výzva k doplnění 
chybějících dokladů prokazujících splnění kvalifikace takto: 

Profesní způsobilost dodavatele: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje a dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (výpis z veřejné 
části živnostenského rejstříku) pro předmět podnikání (obor činnosti) "Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování". 

Technická kvalifikace 

Osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a geodeta v následujícím rozsahu: 

- stavbyvedoucí - autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby (JDOO) nebo autorizovaný technik či 
stavitel v uvedeném oboru pro všechny specializace (TDOO, SDOO) nebo se specializací Doprava nekolejová 
(TD02, SD02). 

- geodet - autorizovaný zeměměřič v oboru Inženýrská geodézie s úředním oprávněním v rozsahu dle 
ustanovení§ 13 odst. I písm. a), b) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží pro pozici stavbyvedoucího 
osvědčení ČKAIT, pro pozici geodeta úřední oprávnění, vydaného Českým úřadem zeměměřičským a 
katastrálním (ČUZK). 

Protože jsou geodetické práce dle Vaší nabídky zajišťovány poddodavatelem, je dodavatel povinen současně 
předložit pro tuto osobu 

• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm tato 
osoba zapsána nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní tato osoba zapsána) jinou osobou, 

• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (osvědčení o 
odborné kvalifikaci geodeta - viz. výše}, 

• doklady o splnění základní způsobilosti (čestné prohlášení) jinou osobou a 
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Všechny doklady, prokazující splnění kvalifikace, předkládá dodavatel v prosté kopii. 

Výše požadované doklady byl vyzvaný účastník povinen doručit na adresu: Město Svitavy, Ing. Marek 
Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, T.G.Masaryka 25, 568 02 Svitavy, a to v termínu do 30.4.2019 do 9:00 
hodin. 

Účastník AKV AMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy - Lačnov, IČ: 15035221 doručil 
chybějící doklady ke kvalifikaci dne 29.4.2019. 

Strana 2 (celkem 5) 



Protože do výběrového řízení byla odevzdána pouze jediná nabídka, komise nehodnotila nabídku účastníka 
podle její ekonomické výhodnosti, stanovené na základě nejni?.ší nabídkové ceny bez DPH, ale provedla pouze 
posouzení nabídky účastníka AKV AMONT Svitavy s.r.o. z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, úplnosti 
nabídky a nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

1. AKV AMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ: 15035221 
Celková nabídková cena: 327.167,- Kč bez DPH 

Dodavatel byl povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů následovně : 

• základní způsobilost- předložením čestného prohlášení 

• profesní způsobilost - předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dokladem o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů (výpis z veřejné částí živnostenského rejstříku) pro předmět 

podnikání (obor činnosti) "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". 

• technická kvalifikace- předložením 

- seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení 

včetně osvědčení objednatele o řádném provedení nejvýznamnějších z nich. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam stavebních prací 

(vzor dle přílohy zadávací dokumentace). Přílohou tohoto seznamu musí být alespoň 3 osvědčení 

objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, které musí obsahovat: cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 

řádně a odborně. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Alespoň 3 stavby, každá v hodnotě 

minimálně 150.000 Kč bez DPH, jejichž předmětem plnění nebo jeho součástí byla výstavba nebo 

rekonstrukce dopravních staveb (komunikace, chodníky, parkoviště apod.). 

-osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a geodeta v následujícím rozsahu: 

- stavbyvedoucí - autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby (IDOO) nebo autorizovaný 

technik či stavitel v uvedeném oboru pro všechny specializace (TDOO, SDOO) nebo se 

specializací Doprava nekolejová (TD02, SD02). 

- geodet - autorizovaný zeměměřič v oboru Inženýrská geodézie s úředním oprávnemm 

v rozsahu dle ustanovení § 13 odst. I písm. a), b) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství, v platném znění. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží pro pozici 

stavbyvedoucího osvědčení ČKAIT, pro pozici geodeta úřední oprávnění, vydaného Českým 
úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČUZK). 

Úplná nabídka by měla obsahovat tyto části : 

- Krycí list nabídky (dle závazného vzoru) 

- Obsah nabídky 

- Doklady prokazující základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Harmonogram stavby v členění po týdnech 
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- Položkový rozpočet díla 

- Informace o poddodavatelích s uvedením identifikačních údajů, pokud se na plnění zakázky budou 
podílet (dle závazného vzoru) 

Výsledek posouzení nabídky účastníka: 

lÍčastník AKV AMONT Svitavy s.r.o. prokázal 

• základní způsobilost- předložením čestného prohlášení ze dne 18.4.2019, podepsán Jaroslav Jerie, 

jednatel 

• profesní způsobilost- předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27.3.2019 a dokladem o 

oprávnění k podnikáni podle zvláštních právních předpisů (výpis z veřejné části živnostenského 

rejstříku) pro předmět podnikání (obor činnosti) "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" 

• technickou kvalifikaci - předložením 

- seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let ve formě čestného prohlášení. V 

seznamuj sou uvedeny 3 stavby s hodnotou nad I mil. Kč bez DPH: 

1. Chodník u silnice 111/3665 v obci Hradec nad Svitavou, termín realizace stavby 09/2014 - 10/2014, 

finanční objem stavby 1.970.329,- Kč bez DPH 

2. Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov, termín realizace stavby 05/2018 - 08/2018, 

finanční objem stavby 5.082.850,- Kč bez DPH 

3. Regenerace panelového sídliště U nádraží ve Svitavách - I. etapa, termín realizace stavby 08/2016 -

I 0/2016, finanční objem stavby 2.161.646,- Kč bez DPH 

Přílohou seznamu prací jsou 3 referenční listy- osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací: 

1. Chodník u silnice 11113665 v obci Hradec nad Svitavou, podepsán Kamil Pavliš, starosta obce 

2. Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov, podepsán Jiří Tesař, starosta obce 

3. Regenerace panelového sídliště U nádraží ve Svitavách- I. etapa, podepsán Mgr. David Šimek, starosta 

- osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a geodeta v následujícím rozsahu: 

Pro osobu stavbyvedoucího: 

-osvědčení o autorizaci č. 31399 ze dne 2.12.2008, Ing. Rostislav Bednář 

Pro osobu geodeta: 

-úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, vydané Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním, Ing. Martin Dědourek, CSc., ze dne 13.3.2001 

Ing. Martin Dědourek, CSc. dále doložil 
-čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 18.4.2019 
-živnostenský list pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností 
-smlouvu o dílo na dobu neurčitou ze dne 3.1.2016 

Nabídka účastníka AKV AMONT Svitavy s.r.o. Je úplná dle požadavků zadavatele, uvedených v 

podmínkách výběrového řízení. Nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Na stavbě se bude podílet I poddodavatel: 

Ing. Martin Dědourek, CSc.- Geodézie Svitavy; plnění: geodetické práce 
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Komise doporučuje nabídku účastníka AKV AMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy -

Lačnov, lČ: 15035221, s celkovou nabídkovou cenu 327.167,- Kč bez DPH přijmout a uzavřít s účastníkem 

příslušnou smlouvu o dílo. 

Ve Svitavách dne 30.4.2019 

Ing. Lubomír Bačovský 
předseda komise 

Pavel Čížek 
člen komise 

Miroslav Sedlák 
člen komise 

Libor Zelinka 
člen komise 

.............. ..J .......... J .............................. . 
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-, ~\ ~ \~~~ ...... _,...---;;: ............ , ....................................... . 

/ ) ,. 

l~ 

Zápis provedl :Ing. Marek Krejči, osoba zastupující z~davatele 

J . ~ 
~//f 

Ing. Marek Krejčí ······································-················· 
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