OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle §123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

Město Beroun – stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 –
městská knihovna
Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun,
IČ: 00233129
V souladu s Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky

OZNAMUJI
přidělení veřejné zakázky „Město Beroun – stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 – městská
knihovna“ vybranému dodavateli:

Spektra – KAZIKO
(Spektra, spol. s r.o. – vedoucí společník, KAZIKO a.s. – společník)
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 18598897 (vedoucí společník)
Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Spektra – KAZIKO, (Spektra, spol. s r.o. – vedoucí
společník, KAZIKO a.s. – společník), V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 18598897 (vedoucí
společník), protože jeho nabídka byla vypracována v souladu se zadávací dokumentací a je pro
zadavatele ekonomicky výhodná.
Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Číslo
nabídky

1

Obchodní firma

IČ

Spektra – KAZIKO
(Spektra, spol. s r.o. – vedoucí společník, KAZIKO a.s. – společník)
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun

18598897
(vedoucí společník
sdružení)

Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek:
Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

1.

Spektra – KAZIKO
(Spektra, spol. s r.o. – vedoucí společník, KAZIKO a.s. – společník)
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 18598897 (vedoucí společník)

Poučení:
V případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na
získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí
nebo vznikla újma na jeho právech, může zadavateli podat zdůvodněné námitky.
Námitky musí být dle § 242 zákona č. 134/2016 Sb. zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
Uzavření Smlouvy o dílo je podmíněno schválením navýšení částky v rozpočtu města Beroun na
zasedání Zastupitelstva města Beroun, které proběhne v prosinci 2018.

V Praze dne 2. 11. 2018

S pozdravem

podepsal
Lenka Digitálně
Lenka Zimová
Datum: 2018.11.02
Zimová 13:29:28 +01'00'
Lenka Zimová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele pověřená osoba

__________________________________________________________________________________
Přílohy Oznámení o výběru:
Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PŘÍLOHA Č. 1

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ
NABÍDEK
Podle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. Název veřejné zakázky:
Město Beroun – stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 – městská knihovna

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní
firma/název/jméno, příjmení
zadavatele

Město Beroun, IČ: 00233129

Sídlo/místo
podnikání/bydliště
zadavatele

Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Mgr. Ivan Kůs, starosta města

4. SEZNAM POSUZOVANÝCH NABÍDEK
Nabídka č. 1
Dodavatel:
Právní forma:
Sídlo firmy:
IČ:

Spektra – KAZIKO
(Spektra, spol. s r.o. – vedoucí společník, KAZIKO a.s. – společník)
sdružení
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun
18598897 (vedoucí společník sdružení)
Nabídka č. 1 vyhověla požadavkům „Zadávací dokumentace“

Hodnotící kritéria
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH:

5. SEZNAM NABÍDEK,
VYŘAZENY
Číslo
nabídky

KTERÉ

37.873.319,93 Kč

BYLY

ZADAVATELEM

Důvod vyřazení nabídky

ZE

ZADÁVACÍHO

ŘÍZENÍ

6. POPIS HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ
Základním kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková
cena bez DPH v souladu s § 114 zákona.
Hodnocena by byla celková nabídková cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Nabídky by byly
seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
K hodnocení nabídek nedošlo, byla by hodnocena pouze jediná nabídka.

POŘADÍ NABÍDEK
Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Spektra – KAZIKO
(Spektra, spol. s r.o. – vedoucí společník, KAZIKO a.s. – společník)
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 18598897 (vedoucí společník)

7. POSOUZENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY
Členové komise se jednomyslně shodli, že nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

8. ZÁVĚR KOMISE
Komise doporučuje přidělit veřejnou zakázku: „Město Beroun – stavební a dispoziční úpravy budovy
č.p. 813 – městská knihovna“ dodavateli: Spektra – KAZIKO (Spektra, spol. s r.o. – vedoucí
společník, KAZIKO a.s. – společník), V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 18598897 (vedoucí
společník), protože dodavatel předložil nabídku v souladu se zadávací dokumentací a s nabídkovou
cenou, která je pro zadavatele ekonomicky výhodná.

PŘÍLOHA Č. 2

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK
ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
1.

Spektra – KAZIKO

Požadovaná kvalifikace a další náležitosti
ANO
vymezené v Zadávací dokumentaci
Obsah nabídky

✓

Krycí list

✓

NE

Poznámky

Základní způsobilost dle §74 zákona č. 134/2016 Sb.
Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k §
✓
74 odst. 1 písm. a)
Potvrzení příslušného finančního úřadu ve
✓
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke
spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
✓
b)
Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74
✓
odst. 1 písm. c)
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního
✓
zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení
písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
✓
k § 74 odst. 1 písm. e)
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c)
Výpis z obchodního rejstříku

✓

Doklad o oprávnění k podnikání pro provádění
staveb, jejich změn a odstraňování
Doklad
o
oprávnění
k podnikání
na
projektovou činnost ve výstavbě
Doklad o oprávnění k podnikání pro výkon
zeměměřičských činností
Doklad o oprávnění k podnikání na montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Doklad
o
oprávnění
k podnikání
na
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci

✓
✓
✓
✓
✓

Autorizace v oboru pozemní stavby

✓

Autorizace v oboru statika a dynamika staveb

✓

Autorizace v oboru technika prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení

✓

dodavatel doložil na základě
žádosti komise

Prokázání technické kvalifikace
Název dokladu

Osoba, která doklad vyhotovila
ČP o splnění technických kvalifikačních
Ing. Martin Dejdar, Bc. Martin Zima
předpokladů
ČP seznam stavebních prací

Ing. Václav Kovanda

Datum vyhotovení
5. 10. 2018
3. 10. 2018

Osvědčení o provedení stavebních prací Mgr. Martin Kupka, obec Líbeznice

30. 3. 2018

Osvědčení o provedení stavebních prací Václav Bauer, obec Loděnice

23. 3. 2018

Osvědčení o provedení stavebních prací
ČP k Osvědčení o provedení stavebních
prací
Referenční list – osvědčení o řádném
plnění stavebních prací
Referenční list – osvědčení o řádném
plnění stavebních prací
Osvědčení objednatele o provedení
stavebních prací
Referenční list – osvědčení o řádném
plnění stavebních prací
Seznam členů odborného týmu
Hlavní
stavbyvedoucí
–
profesní
životopis + autorizace + diplom
Stavbyvedoucí – profesní životopis +
autorizace + diplom
Osoba v pozici technika statika a
dynamika staveb – profesní životopis +
autorizace + diplom
Osoba v pozici specialista na technická
zařízení – profesní životopis +
autorizace + diplom
Osoba v pozici technik BOZP – profesní
životopis + osvědčení + certifikát +
vysvědčení
Osoba v pozici technik zajišťující
kontrolu jakosti – profesní životopis +
diplom

Bc. Alena Frdlíková,
Jihočeský kraj

Krajský úřad
27. 11. 2018

Ing. Václav Kovanda

5. 10. 2018
Ing. Miloslava Jungmannová, ČZU v
Praze
12. 1. 2018
Jiří Novák, obec Hovorčovice

4. 10. 2018
Dana Karfilátová, Masarykův ústav a
Archiv Akademie věd ČR
31. 1. 2018
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, město
Dobříš
27. 8. 2018
Ing. Martin Dejdar, Bc. Martin Zima
Ing. Pavel Posselt

5. 10. 2018
x

Ing. Václav Kovanda

5. 10. 2018

Ing. Martin Dejdar
5. 10. 2018
Ing. Vít Hanke
5. 10. 2018
Vladimír Šich
5. 10. 2018
Ing. Stanislav Spatzier
5. 10. 2018

Čestné prohlášení o počtu zaměstnanců Ing. Martin Dejdar, Spektra s.r.o.

5. 10. 2018

Čestné prohlášení o počtu zaměstnanců Bc. Martin Zima, KAZIKO a.s.

5. 10. 2018

Další požadavky
Doložený návrh smlouvy o dílo

✓

Smlouva o sdružení

✓

Harmonogram průběhu prací

✓

Platební harmonogram

✓

Výkaz výměr

✓

Jistota 690.000,- Kč

✓

bankovním převodem

Seznam poddodavatelů

✓

POHL cz, a.s.
CL-EVANS s.r.o.

Ekonomická kvalifikace – výkazy zisku a ztrát

✓

Doklady prostřednictvím poddodavatele

POHL cz a.s.
- živnostenské oprávnění pro výkon zeměměřičských
činností
- živnostenské oprávnění na montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení
- osvědčení o autorizaci inženýra v oboru technika prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení
- tech. kvalifikace – významné stavební práce
- tech. kvalifikace – osoba v pozici technik BOZP
CL-EVANS s.r.o.

- tech. kvalifikace – významné stavební práce

Název
a
datum
poddodavatelem

smlouvy

Dodatečně doložené doklady

POHL cz a.s. - Smlouva o poddodávce ze dne 8. 10. 2018
+ doklady dle § 83 odst. 1
s
CL-EVANS s.r.o. – Smlouva o poskytnutí subdodávky
(dodávky) a smlouva o smlouvě budoucí ze dne 8. 10. 2018
+ doklady dle § 83 odst. 1
živnostenské oprávnění na poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Petr Svoboda,
v pracovněprávním vztahu se společností KAZIKO a.s.

Závěr komise:

Nabídka je v pořádku.
v zadávacím řízení.

Nejasnosti v kvalifikaci:

-

Dodavatel

splnil

podmínky

účasti

