
PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE 

"Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, 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, 
15.8.2019 od 10:00 hodin 

Identifikační údaje zadavatele 

Název 

JČ 

DIČ 

Adresa sídla 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat 

Kontaktní adresa zadavatele 

Kontaktní osoby 

Telefon 

E-mail 

Složení komise (v abecedním pořadí): 

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

Město Svitavy 

002 77 444 

CZ00277444 

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

Mgr. David Šimek, starosta 

Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí, T.G. 

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. Břetislav Vévoda- projektový manažer- náhradník za Ing. Jiřího Kyncla 
Ing. Petr Češka - OSVČ -náhradník za Miroslava Sedláka 
Libor Zelinka - zastupitel města Svitavy 

Komise je přítomna v úplném složení a je usnášeníschopná. Členové komise se seznámili s identifikačními 
údaji uchazečů a každý člen komise podepsal prohlášení o nestrannosti. 



Předsedou komise byl jednomyslně zvolen Ing. Břetislav Vévoda místopředsedou komise byl jednomyslně 
zvolen Ing. Lubomír Bačovský. 

Seznam obdržených nabídek: 

I. AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy- Lačnov, IČ: 15035221 
2. EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, lČ: 25260766 
3. AKV ASTAV Svitavy s.r.o., Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy, IČ: 64826911 
4. Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, IČ: 29212375 

Komise se rozhodla aplikovat na tuto zakázku malého rozsahu postup hodnocení dle § 39 odst. 4 zákona 
obdobně, tj. provést nejprve hodnocení nabídek a následně provést posouzení splnění podmínek účasti ve 
výběrovém řízení u nabídky, která se po hodnocení umístí na prvním místě. 

Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, stanovená na základě neJRIZSI 
nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. 

Protože na rekonstrukci kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek budou navazovat rekonstrukce 
kanalizačních přípojek, které jsou v soukromém vlastnictví, dodavatelé uvedli ve své nabídce kalkulaci 
rekonstrukce přípojek pro čp. 1692, 1693 a 1694. Pro tento účel byl dodavatelům poskytnut samostatný výkaz 
výměr. Ceha za rekonstrukci těchto kanalizačních přípojek neměla být součástí nabídkové ceny ve výběrovém 
řízení, ale bude nabídnuta soukromým vlastníkům pro individuální domluvu s vybraným dodavatelem. 

Tři ze čtyř účastníků se při stanovení celkové nabídkové ceny dopustili početní chyby a sečetli cenu 
kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek s cenou za realizaci soukromých přípojek takto: 

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

Ve smlouvě o dílo je k ceně kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek chybně připočtena cena za 
rekonstrukci kanalizačních přípojek soukromých vlastníků. Na krycím listu nabídky uvedl účastník obě ceny 
samostatně. 

Nabídková cena kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek 
Nabidková cena kanalizačních přípojek soukromých vlastníků 
CELKEM 

2.047.630,21 Kč bez DPH 
74.168,95 Kč bez DPH 

2.121.799,16 Kč bez DPH 

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

Na krycím listu nabídky a ve smlouvě o dílo je k ceně kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek chybně 
připočtena cena za rekonstrukci kanalizačních přípojek soukromých vlastníků. 

Nabídková cena kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek 
Nabídková cena kanalizačních přípojek soukromých vlastníků 
CELKEM (zaokrouhleno na celé Kč) 

1.689.626,06 Kč bez DPH 
112.168,21 Kč bez DPH 

1.80 I. 794,- Kč bez DPH 
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• Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, IČ: 29212375 

Na krycím listu nabídky a ve smlouvě o dílo je k ceně kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek chybně 
připočtena cena za rekonstrukci kanalizačních přípojek soukromých vlastníků. 

Nabídková cena kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek 
Nabídková cena kanalizačních přípojek soukromých vlastníků 
CELKEM (zaokrouhleno na celé Kč) 

1.307.617,96 Kč bez DPH 
49.221,72 Kč bez DPH 

1.356.840,- Kč bez DPH 

V protokolu z otevírání obálek s nabídkami ze dne 8.8.2019 jsou výsledné nabídkové ceny u tří výše 
uvedených účastníků uvedeny již správně, tedy bez ceny za rekonstrukci kanalizačních přípojek soukromých 
vlastníků. 

Komise se rozhodla nevyzvat uvedené tři účastníky k opravě ceny ve smlouvě o dílo a využila svého práva 
opravit zjevnou početní chybu. U nejvýhodnější nabídky bude následně vybraný dodavatel současně vyzván 
k předložení smlouvy o dílo, ve které bude uvedena pouze celková nabídková cena za rekonstrukci kanalizačního 
řadu a veřejných částí přípojek. 

Výsledek hodnocení nabídek (účastníci uvedeni v sestupném pořadí dle výše nabídkové ceny, od nejnižší 
nabídkové ceny po nejvyšší): 

I. Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52,568 02 Svitavy, lČ: 29212375 
Celková nabídková cena: 1.307.617,96 Kč bez DPH 

2. AKVASTAV Svitavy s.r.o., Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy, lČ: 64826911 
Celková nabídková cena: 1.689.626,06 Kč bez DPH 

3. AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy- Lačnov, lČ: 15035221 
Celková nabídková cena: 1.967.279,- Kč bez DPH 

4. EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, lČ: 25260766 
Celková nabídková cena: 2.047.630,21 Kč bez DPH 

Následně komise posoudila nabídku nejlevnějšího účastníka Ulehla Ivan s.r.o. z hlediska splnění 

kvalifikačních předpokladů, úplnosti nabídky a nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

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 části 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. 
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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 1.000.000 Kč bez DPH, jejichž předmětem plnění byla výstavba, oprava nebo výměna 

kanalizačních nebo vodovodních řadů. 

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

- stavbyvedoucí - autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství (IVOO) nebo autorizovaný technik či stavitel v uvedeném oboru pro všechny 

specializace (TVOO, SVOO) nebo se specializací Stavby zdravotně technické (TV02, SV02). 

- 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). 

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohl dodavatel nahradit čestným prohlášením o splnění kvalifikace 

v zadavatelem požadovaném rozsahu. 

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 

- Položkový rozpočet díla 

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

- Kalkulace přípojek soukromých vlastníků 

Výsledek posouzení nabídky účastníka: 

Účastník Ulehla Ivan s.r.o. prokázal 

a) základní způsobilost - předložením čestného prohlášení ze dne 8.8.2019, podepsán Ivan Ulehla, 

jednatel; součástí tohoto prohlášení je i čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a 

technické kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem 

b) profesní způsobilost - předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 30.5.2019 a dokladem o 

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (výpis z živnostenského rejstříku) pro 

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

c) technickou kvalifikaci - předložením čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace 

v rozsahu požadovaném zadavatelem (viz. písm. a) 
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Nabídka účastníka Ulehla Ivan s.r.o. je úplná dle požadavků zadavatele, uvedených v podmínkách 

výběrového řízení. Nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Na stavbě se budou podílet 1 poddodavatel: 

Ing. Martin Dědourek, CSc. -Geodézie Svitavy; plnění: geodetické práce 

Účastník Ulehla Ivan s.r.o. nabídl cenu za rekonstrukci přípojek soukromých vlastníků pro čp. 1692, 1693 
a 1694 takto: 

přípojka pro čp. 1692 
přípojka pro čp. 1693 
přípojka pro čp. 1694 

14.871,31 Kč bez DPH (17.994,29 Kč včetně DPH) 
19.895,18 Kč bez DPH (24.073,17 Kč včetně DPH) 
14.455,23 Kč bez DPH (17.490,83 Kč včetně DPH) 

Komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku účastníka Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 

Svitavy, lČ: 292123 75, který nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu za rekonstrukci kanalizačního řadu a 

veřejných částí přípojek ve výši 1.307.617,96 Kč bez DPH. 

Protože účastník Ulehla Ivan s.r.o. prokázal technickou kvalifikaci předložením čestného prohlášení, je 

povinen v souladu se zadávací dokumentací předložit zadavateli před podpisem smlouvy níže uvedené doklady, a to 

v originále nebo úředně ověřené kopii: 

• Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně 
osvědčení objednatele o řádném provedení nejvýznamnějších z nich. 

Způsob prokázání ;plnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam stavebních prací ve 
formě čestného prohlášení. 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 úroveil kvalifikačního předpokladu: Alespoň 3 stavby, každá v hodnotě minimálně 
1.000.000 Kč bez DPH, jejichž předmětem plnění byla výstavba, oprava nebo výměna kanalizačních nebo 
vodovodních řadů. 

• Osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a geodeta v následujícím rozsahu: 

- stavbyvedoucí- autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(JVOO) nebo autorizovaný technik či stavitel v uvedeném oboru pro všechny specializace (TVOO, SVOO) 
nebo se specializací Stavby zdravotně technické (TV02, SV02). 

- 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. 
Bude doloženo pro osobu poddodavatele - Ing. Martin Dědourek, CSc. 

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

• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence) poddodavatelem Ing. Martinem Dědourkem, CSc.- pouze, je-li zapsán v obchodním rejstříku 

Strana 5 (celkem 6) 



• doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatelem - čestné prohlášení Ing. Martina Dědourka, 
CSc. 

• písemný závazek Ing. Martina Dědourka, CSc.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. 

Účastník Ulehla Ivan s.r.o. je současně povinen předložit smlouvu o dílo, ve které bude uvedena celková 

nabídková cena pouze za rekonstrukci kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek, tedy částku 1.307.617,96 Kč 

bez DPH. 

Ve Svitavách dne 15.8.2019 

Ing. Břetislav Vévoda 
předseda komise 

Ing. Lubomír Bačovský 
místopředseda komise 

Pavel Čížek 
člen komise 

Ing. Petr Češka 
člen komise 

Libor Zelinka 
člen komise 
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Zápis provedl: Ing. Marek Krejčí, osoba zastupující zadqvatele 
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Ing. Marek Krejčí 
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