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:
Zastoupené:
URL profilu zadavatele

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
místostarostou Ing. Josefem Vrátníkem
https://valasskemezirici.ezak.cz

II. Identifikace zadávacího řízení
Název:

MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení
objektu
zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce
P22V00000011
Valašské Meziříčí

Druh zadávacího řízení:
Druh podle předmětu:
Evidenční číslo na profilu zadavatele:
Místo:

III. Zadavatel dne 26. 4. 2022 rozhodl o výběru dodavatele a tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje,
že vybraným dodavatelem je:

aostav s.r.o., sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČO 27792323
IV. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

V.

Poř.
číslo

Název dodavatele

1

RADEKOV spol. s r.o.

41035933

2

aostav s.r.o.

27792323

IČO

Čas
doručení
nabídky

Adresa
Hasičská 2698
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Zašovská 71
75701 Valašské Meziříčí

22. 4. 2022
06:32
22. 4. 2022
07:16

Popis hodnocení
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 nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídkové ceny účastníků
Poř.
číslo

Název dodavatele

IČO

Nabídková cena

1

RADEKOV spol. s r.o.

41035933

9 527 823,78 Kč bez DPH

2

aostav s.r.o.

27792323

9 205 937,68 Kč bez DPH

VI. Výsledek hodnocení nabídek
Na základě výše uvedeného bylo sestaveno pořadí úspěšnosti nabídek:
Poř.

Obchodní firma účastníka

IČO účastníka

Nabídková cena

1

číslo
1.

aostav s.r.o.

27792323

9 205 937,68 Kč bez DPH

2.

RADEKOV spol. s r.o.

41035933

9 527 823,78 Kč bez DPH

VII. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název
aostav s.r.o.

IČO
27792323

sídlo
Zašovská 71
75701 Valašské Meziříčí

právní forma
Společnost s
ručením omezeným

VIII. Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle stanoveného
hodnotícího kritéria ekonomické výhodností vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek. Nabídka vybraného dodavatele po
posouzení vyhověla jak požadavkům daným ZZVZ, tak požadavkům stanoveným zadavatelem
v zadávacím řízení.
IX. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 19. 04. 2022
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 19. 04. 2022
Seznam realizovaných stavebních prací ze dne 20. 04. 2022
X. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti výše uvedeného vybraného dodavatele je
následující:
XI. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. c)
ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. e)
ZZVZ
Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
předložením:
výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje
dokladu o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky –
živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského
rejstříku
obsahující
oprávnění
v rozsahu
odpovídajícím
předmětu
veřejné
zakázky:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
či oprávnění obdobného charakteru, které umožní
realizaci předmětu veřejné zakázky.

Splněno
Doloženo čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Doloženo čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Doloženo čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Doloženo čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Doloženo čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti ze dne 21. 04. 2022
Splněno
Doloženo výpisem z obchodního rejstříku ze dne 19.
04. 2022
Doloženo výpisem z veřejné části Živnostenského
rejstříku ze dne 19. 04. 2022

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

2

seznam 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 (obdobným charakterem se rozumí výstavba,
stavební úpravy či rekonstrukce staveb občanské vybavenosti nebo staveb pro bydlení)
s minimálním finančním plněním 5.000.000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé stavební
práce.
Doloženo Seznamem realizovaných stavebních prací ze dne 20. 04. 2022, včetně osvědčení jednotlivých
objednatelů
St. úpr. a zat. objektu pro soc.bydlení Jičínská 156,V.M.
Místo stavby
Jičínská 156, Valašské Meziříčí
Objednatel
Město Valašské Meziříčí
Kontaktní osoba pro ověření
Ing. Zdeněk Bobek
Rok a měsíc provedení stavby
11/2020 – 6/2021
Finanční objem stavby
11,836 mil.
(v Kč bez DPH)
Výstavba, stavební úpravy či
ANO
rekonstrukce staveb občanské
vybavenosti nebo staveb pro bydlení
Osvědčení objednatele
ANO
Splněno
Závěr
Zlepšení tep. tech. vlast. penzionu J.K.Tyla 418,V.M.
Místo stavby
Objednatel
Kontaktní osoba pro ověření
Rok a měsíc provedení stavby
Finanční objem stavby
(v Kč bez DPH)
Výstavba, stavební úpravy či
rekonstrukce staveb občanské
vybavenosti nebo staveb pro bydlení
Osvědčení objednatele
Závěr

J.K.Tyla 418,Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Ing. Zdeněk Bobek
7/2019 – 11/2019
21,181 mil.
ANO
ANO
Splněno

Doklady dle výše uvedeného seznamu odpovídají požadavkům ZZVZ i požadavkům zadavatele
definovaným v zadávací dokumentaci.
XII. 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 27. 04. 2022

Ing. Josef Vrátník
místostarosta
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