OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

I.

Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupené:

II. Identifikace zadávacího řízení
Název:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:
Druh zadávacího řízení:
Místo:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
starostou Mgr. Robertem Stržínkem

Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú.
Juřinka
stavební práce
podlimitní
zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Valašské Meziříčí

III. Zadavatel dne 7. 12. 2021 rozhodl o výběru dodavatele a tímto v souladu s § 50 ZZVZ
oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše
uvedenou veřejnou zakázku vybrána, je:

EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, 75701 Valašské Meziříčí,
IČO:02360641
IV. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Por.
číslo

Název dodavatele

IČO

1.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

48035599

2.

TALPA-VHS, s.r.o.

10726284

3.

EFIOS stavební s.r.o.

02360641

4.

MOBIKO plus a.s.

26788675

5.

INGDOP s.r.o.

60775530

6.

STRABAG a.s.

60838744

7.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

25869523

8.

PORR a.s.

43005560

9.

Cobbler s.r.o.

46578463

10.

Navláčil stavební firma, s.r.o.

25301144

Adresa
Pražská tř. 495
37004 České Budějovice
Holvekova 645/36
71800 Ostrava
M. Alše 823
75701 Valašské Meziříčí 1
Hranická 293/5
75701 Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1386
75701 Valašské Meziříčí
Kačírkova 982/4
15800 Praha 5
Albertova 229/21
77900 Olomouc
Dubečská 3238/36
10000 Praha 10
Zašová-Luhy 633
75651 Zašová
Bartošova 5532
76001 Zlín

V. Výsledek hodnocení – konečné pořadí nabídek je uvedeno v následující tabulce:
Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a hodnotící komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky komise v
souladu s větou druhou ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotila podané nabídky dle nejnižší
nabídkové ceny za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.
p.č.

Obchodní firma účastníka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EFIOS stavební s.r.o.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Cobbler s.r.o.
STRABAG a.s.
MOBIKO plus a.s.
PORR a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
INGDOP s.r.o.
TALPA-VHS, s.r.o.
Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO
účastníka
02360641
25869523
46578463
60838744
26788675
43005560
48035599
60775530
10726284
25301144

Nabídková cena
26 748 192,00 Kč bez DPH
27 273 718,00 Kč bez DPH
27 274 626,00 Kč bez DPH
27 410 714,42 Kč bez DPH
27 828 482,00 Kč bez DPH
29 959 095,00 Kč bez DPH
31 978 297,00 Kč bez DPH
32 496 272,00 Kč bez DPH
34 454 882,00 Kč bez DPH
34 987 766,18 Kč bez DPH

VI. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název
EFIOS stavební s.r.o.

IČO

sídlo

právní forma

02360641

M. Alše 823, 757 01
Valašské Meziříčí

společnost s ručením
omezeným

VII. Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle ekonomické
výhodnosti (kde ekonomickou výhodností se rozumí nejnižší nabídková cena) vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Nabídka vybraného dodavatele po posouzení vyhověla jak
požadavkům daným ZZVZ, tak požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacím řízení.
VIII. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Kopie čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze dne 15. 11. 2021
Kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 12. 11. 2021
Kopie výpisu z živnostenského rejstříku
Kopie osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby
Kopie osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Seznam realizovaných stavebních prací včetně osvědčení jednotlivých objednatelů
Seznam techniků (+ životopis stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, referenční zakázky,
potvrzení délky praxe, kopie diplomu o vzdělání)
IX. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti výše uvedeného vybraného dodavatele je
následující:

Základní způsobilost dle § 74
ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74
odst. 1 písm. a) ZZVZ
Základní způsobilost
odst. 1 písm. b) ZZVZ
Základní způsobilost
odst. 1 písm. c) ZZVZ
Základní způsobilost
odst. 1 písm. d) ZZVZ
Základní způsobilost
odst. 1 písm. e) ZZVZ

dle § 74
dle § 74
dle § 74
dle § 74

Splněno
Doloženo kopii čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze
dne 15. 11. 2021
Doloženo kopii čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze
dne 15. 11. 2021
Doloženo kopii čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze
dne 15. 11. 2021
Doloženo kopii čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze
dne 15. 11. 2021
Doloženo kopii čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti ze
dne 15. 11. 2021

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
předložením:
výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
Živnostenského oprávnění s předmětem podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Splněno
Kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 12. 11.
2021
Kopie výpisu z živnostenského rejstříku

Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů, pro obor: Dopravní stavby

Doloženo osvědčením o autorizaci Ing. Jaromír
Dybal (ČKAIT 0002556)

Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů, pro obor: stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství

Doloženo osvědčením o autorizaci Ing. Tomáš
Mikuláštík (ČKAIT 1301333)

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
seznam realizovaných stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení jednotlivých objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, v rozsahu minimálně:
- 2 stavební práce obdobného charakteru ((obdobnou zakázkou se rozumí stavební práce typu: stavby
inženýrských sítí pro rozvojová území, stavby vodohospodářské infrastruktury, nebo stavby a
stavební úpravy pozemních komunikací, atd.) s minimálním finančním plněním 10 mil. Kč bez DPH
u každé jednotlivé stavební práce.
Seznam realizovaných stavebních prací včetně osvědčení jednotlivých objednatelů
ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Finanční objem
Stavba inž. sítí, vodohospod.
infrastruktury
Osvědčení objednatele
Závěr

Město - Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
01/ 2020 – 05/2021
20 429 130,8 Kč bez DPH
Realizace inženýrských sítí pro rozvojová území,
pozemní komunikace, kanalizace, prodloužení
vodovodu…
ANO
SPLNĚNO

Výměna vodovodního řádu Jarcová lokalita Za vodou
Objednatel
Obec Jarcová
Místo plnění
Jarcová
Doba plnění
08/2020 – 10/2021

21 328 660,73 Kč bez DPH
Realizace inženýrských sítí pro rozvojová území,
pozemní komunikace, kanalizace, prodloužení
vodovodu…
Osvědčení objednatele
ANO
SPLNĚNO
Závěr
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu požadoval předložit: seznam hlavních techniků, kteří
se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, a to zejména těch osob, které zajišťují kontrolu kvality a budou
provádět kontrolu stavebních prací, a jejich osvědčení o vzdělání a uvedení praxe s uvedením jednoduchého
profesního životopisu, z něhož bude vyplývat splnění požadavku zadavatele na odbornou způsobilost těchto
osob, délka zadavatelem požadované praxe a kopie osvědčení prokazující vzdělání.
Hlavní osoba zodpovědná za vedení stavby – například stavbyvedoucí – 1 osoba splňující následující
požadavky: Ing. Jaromír Dybal
minimálně SŠ vzdělání technického směru – Vysoká škola dopravná Žilina (kopie diplomu)
minimálně 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího – 27 let
autorizovaný technik v oboru dopravních staveb – nekolejová doprava (ID00, TD00, SD00, TD02,
SD02) - doloženo kopii osvědčení o autorizaci ČKAIT 0002556
minimálně 3 zkušenosti na pozici stavbyvedoucí (zástupce stavbyvedoucího) při realizaci staveb
komunikací, zpevněných ploch, chodníků, infrastruktury pro rozvojová území s investičními náklady
minimálně 7,0 mil. Kč bez DPH (referenční stavby mohou být i
samostatným
stavebním
objektem velké komplexní zakázky) – Vodovod Jarcová, výměna vodovodního potrubí, ZVT Dlouhá
Valašské Klobouky, Vodovod Loučka, výměna vodovodních řádů…
SPLNĚNO
Další osoba zodpovědná za vedení stavby – například zástupce stavbyvedoucího – 1 osoba splňující
následující požadavky: Ing. Tomáš Mikuláštík
minimálně SŠ vzdělání technickému směru – Vysoké učení technické v Brně (kopie diplomu)
minimálně 3 roky praxe na pozici stavbyvedoucího – 23 let
autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, TV00,
SV00, TV02, SV02) - doloženo kopii osvědčení o autorizaci ČKAIT 1301333
minimálně 3 zkušenosti na pozici stavbyvedoucí (zástupce stavbyvedoucího) při realizaci
vodohospodářských staveb, nebo staveb inženýrských sítí pro rozvojová území s investičními
náklady minimálně 4,0 mil. Kč bez DPH (referenční stavby mohou být i samostatným stavebním
objektem velké komplexní zakázky) - Vodovod Valašská Bystřice - napojení na SV Rožnov pod
Radhoštěm, Kanalizace Velíková, Odkanalizování lokality Libotín a zásobování vodou lokality
Libotín…
SPLNĚNO
Finanční objem
Stavba inž. sítí, vodohospod.
infrastruktury

Doklady dle výše uvedeného seznamu odpovídají požadavkům ZZVZ i požadavkům
zadavatele definovaným v zadávací dokumentaci.
X. Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.
Ve Valašském Meziříčí, dne 9. 12. 2021

Mgr. Robert Stržínek, starosta

