OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
I.

II.

Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupené:
Identifikace veřejné zakázky
Název:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:
Druh výběrového řízení:
Místo:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
místostarostkou PaedDr. Yvonou Wojaczkovou

„Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G.
Masaryka“
dodávky
veřejná zakázka malého rozsahu
otevřena výzva
Valašské Meziříčí

III. Zadavatel dne 17. 6. 2021 rozhodl o výběru dodavatele a tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem je:
MgA. Jiří Plieštik, IČO 86641662, Písečné 35, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IV. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
P. č.

Obchodní firma
účastníka

IČO
účastníka

Sídlo

Nabídková cena
3. 5. 2021, osobně, 14.10
hod.
4. 5. 2021,
12:00 hod.
5. 5. 2021 osobně,
8:35 hod.

1.

MgA. Jiří Plieštik

86641662

Písečné 35, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

2.

Ing. Jiří Kmošek

76348091

Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

3.

Bc. Otakar Ruček

87397471

Krejčího 38/10, 77900
Olomouc, Svatý Kopeček

V. Hodnocení nabídek
Zadavatel ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodností nabídek se pro účely této veřejné zakázky rozumí kvalita
nabízeného plnění. Zadavatel hodnotil kvalitu nabízeného plnění, a to na základě dodavatelem předložených
dokumentů a dle následujících kritérií kvality:
Definice
kritérií:
1. Výtvarná
kvalita díla
(váha 20%)

Popis kritéria a způsobu hodnocení
Komise vycházela zejména z těchto dokumentů předložených účastníkem:
návrhu výtvarného řešení díla,
vizualizace umístění díla do prostoru (tj. Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka) do
prostoru (min. 1x snímek z pohledu chodce Časové osy vč. milníků a min. 1x snímek z pohledu
chodce Stop T.G. Masaryka),
podrobného technického popisu díla,
a v rámci tohoto kritéria hodnotila následující aspekty:
originalita zvoleného výtvarného řešení;
kvalita zpracování díla;

-

jak dílo přispívá k ozvláštnění a kultivaci města Valašské Meziříčí a ke zvýšení turistické
atraktivity místa.
nakolik obsah díla tematicky vystihuje zadání.

Bodová hodnotící škála:
0 bodů
1 bod
2 body
3 body
4 bodů

= nevyhovuje (0% - 24%)
= vyhovuje s výhradami (25% - 49%)
= vyhovuje (50% - 74%)
= převážně vyhovuje (75% - 99%)
= absolutně vyhovuje (100%)

Maximální počet bodů obdrží dílo s maximální originalitou, maximální kvalitou zpracování, a které
maximálně přispěje ke kultivaci města a ke zvýšení turistické atraktivity.
2. Vhodnost
Komise vycházela zejména z těchto dokumentů předložených účastníkem:
- vizualizace umístění díla (tj. Časové osy (vč. milníků) a Stop T. G. Masaryka) do prostoru (min. 1x
díla do daného
snímek z pohledu chodce Časové osy (vč. milníků) a min. 1x snímek z pohledu chodce Stop T.G.
prostoru
Masaryka),
- podrobného technického popisu díla,
(váha 20%)
a v rámci tohoto kritéria hodnotila následující aspekty:
- Proporční přiměřenost díla vůči okolním objektům a prostoru náměstí;
- Vhodnost provedení a tvarového řešení díla v daném prostoru.
Bodová hodnotící škála:
0 bodů
1 bod
2 body
3 body
4 bodů

3. Životnost
díla
(váha 30%)

= nevyhovuje (0% - 24%)
= vyhovuje s výhradami (25% - 49%)
= vyhovuje (50% - 74%)
= převážně vyhovuje (75% - 99%)
= absolutně vyhovuje (100%)

Maximální počet bodů obdrží dílo, které bude proporčně přiměřené danému prostoru a které bude
vhodně tvarově řešeno tak, aby v daném prostoru působilo vhodným dojmem.
Komise vycházela zejména z těchto dokumentů předložených účastníkem:
- podrobného technického popisu díla (vč. certifikátů, technických listů…),
a v rámci tohoto kritéria bude hodnotit následující aspekty:
- životnost díla,
Z hlediska tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta nabídka, jež bude garantovat nejdelší životnost
díla.
Bodové hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v tomto dílčím kritériu obdrží
nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její
odchylce od nejvhodnější nabídky, podle níže uvedených zásad:
•
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je
přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

4. Cena díla
(váha 30%)

Maximální počet bodů obdrží dílo, které bude mít prokazatelně deklarovánu nejdelší životnost.
Minimální požadovaná životnost díla je 10 let (pokud bude mít dílo kratší životnost, bude účastník
z výběrového řízení vyloučen). Účastník je povinen předložit dokument deklarující životnost použitých
materiálů (např. certifikát, technický list atd.). V případě různé délky životnosti použitých materiálů bude
v rámci tohoto kritéria brána v potaz délka životnosti materiálu, jenž má v rámci nabídky účastníka
nejkratší dobu životnosti (tzn. dílo z materiálu A a materiálu B. Materiál A má životnost 10 let, materiál
B 15 let. V rámci hodnocení se na dílo bude nahlížet, že má životnost 10 let.)
Z hlediska tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta nabídka, jež obsahuje nejnižší cenu díla v Kč bez
DPH.
Nabídky byly hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v tomto dílčím kritériu obdržela
nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další nabídka obdržela takový počet bodů, který odpovídá její
odchylce od nejvhodnější nabídky, podle níže uvedených zásad:
•
Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je
přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem

100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Hodnoty z nabídek účastníků
Výtvarná
kvalita
díla ...
Vhodnost díla do daného
body
prostoru … body
Účastník
přiděluje přiděluje komise (max.
komise
20b.)
(max.
20b.)
1 MgA. Jiří Plieštik
20,00
17
2 Ing. Jiří Kmošek
15,00
16
3 Bc. Otakar Ruček
14,00
14

MgA. Jiří Plieštik
Ing. Jiří Kmošek
Bc. Otakar Ruček

1.
2.
3.
VI.

Přidělené body
100,00
75,00
70,00

Životnost
díla

100,00
94,12
82,35

Cena díla v Kč
bez DPH

50
30
50

1720000
1760000
1617000

100,00
60,00
100,00

94,01
91,88
100

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek
Na základě výše uvedeného komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek:

číslo
nabídky

VÁHA DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ - VČETNĚ SUMARIZACE

Účastník

1 MgA. Jiří Plieštik
2 Ing. Jiří Kmošek
3 Bc. Otakar Ruček

Výtvarná
kvalita díla ...

Vhodnost díla do
daného prostoru Životnost díla
…

20,00
15,00
14,00

20,00
18,82
16,47

Pořadí nabídky na základě hodnocení

Účastník

1.
2.
3.

MgA. Jiří Plieštik
Bc. Otakar Ruček
Ing. Jiří Kmošek

30,00
18,00
30,00

Cena díla

CELKEM BODŮ

28,20
27,56
30,00

98,20
79,39
90,47

VII. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Účastník
MgA. Jiří Plieštik

IČO
86641662

sídlo
Písečné 35, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

VIII. Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Zadavatel rozhodl o výběru nabídky uvedeného dodavatele na základě hodnotících kritérií podle ekonomické
výhodnosti.

Nabídka MgA. Jiřího Plieštika byla na základě dílčích hodnotících kritérií a následně celkovém výsledku
hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla komisí vybrána jako nabídka s nejvyšším
počtem dosažených bodů. Nabídka splnila podmínky účasti ve výběrovém řízení.
IX. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti výše uvedeného vybraného dodavatele je následující:
Seznam dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění podmínek kvalifikace:
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 29. 4. 2021 - SPLNĚNO
- Kopie výpisu z živnostenského rejstříku - SPLNĚNO
- Seznam významných dodávek:
1. Kašna Marca Aurelia/Trenčín/2017-2018/ 8 440 000 Kč (další významné zakázky jsou uvedeny
v seznamu) - SPLNĚNO
X. Ostatní informace
1. Zadavatel si v souladu s čl. 16. 2. výzvy k podání nabídek vyhradil, že oznámení o výběru dodavatele oznámí
uveřejněním na profilu zadavatele. V daném případě se tento dokument považuje za doručený okamžikem
uveřejnění na profilu.
2. Oznámení o ocenění účastníků bude účastníkům doručeno až po schválení v Radě města.

Ve Valašském Meziříčí, dne 23. 6. 2021

PaedDr. Yvona Wojaczková,
místostarostka

