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Chrudim

~t Cumi

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

Písemná zpráva zadavatele
o zadávacím řizenI veřejné zakázky

výstavba splaškové kanalizace Medlešice

Dle ustanoven( § 217 odst.1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek (dále jen »zákon"), v platném znění

Označení veřejné zakázky
1.

1,1. Název věřqňé zakájcy

Ť" - vý$täáá
ŠplašŔové kandizace Medlešice

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
lČ

Město Chrudim
00270211

1.3. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce

1.4. Forma zadávacího řIzeni

Otevřené řízeni dle § 56 ZZVZ

1.5. Limit veřejné zakázky

Pod!imitní veřejná zakázka

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

(dále jen ,,Zadavatel")

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem a účelem této veřejné zakázky je provedení nás|edujÍcÍch prací:
"

výstavba kanalizačních stok PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 v celé mÍstnÍ
Části Medlešice ON 250 x cca 8,2 mm, VC. vybudování kanalizačních šachet
výstavba veřejných části kanalizačních přípojek v celé mÍstnÍ Části Medlešice

·

výstavba části výtlaku pe 100 rc on 110 (napojeni na rekonstruovaný výtlak v rámci jiné
akce - již bude provedeno)

·
"
·
·
·
·

výstavba 5 ks výtlaků pe 100 rc on 63
výstavba 6 ks čerpacích stanic, vC. napájení
2 přeložky dešťové kanalizace
2 přeložky vodovodu
4 přeložky plynovodu
opravy výkopů po rýze, vC. zámků v konstrukčních vrstvách komunikací, dle požadavků
vlastníků a správců jednotlivých komunikací

·

rekonstrukce jedné celé místní komunikace, která bude nově postavena jako zasakovaci
v celé své ploše.
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Předmět veřejné zakázky je klas ifikován v oznámení zadávacího řIzení kódy předmětu veřejné
zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC:
45000000 - stavební práce
45232400-6 - stavební práce na výstavbě kanalizace
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

3. Cena sjednaná ze smlouvy
Cena bez DPH
Smluvní cena:

63 526 260,19

DPH 21%

Cena VC. DPH

13 340 514,64

76 866 774,83

4. Druh zadávacího řIzenI
Otevřené podlimitnI řIzení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

l
i

5. Označení účastníků zadávacího řIzení

nabídková

.
nabídkova
.
cena vc. DPH

pořadové
cislo

, .
obchodni firma

1.

PROFISTAV Litomyšl, a·s-

569 53 Cerekvice nad Loučnou
226

27742741 77 726 706,15 94 049 314,44

2.

KVIS Pardubice a-"

533 53 Pardubice VIl, Rosice
151

46506934 66 230 795,23 80 139 262,22

3.

Agrostav Pardubice a·s·

533 01 Pardubice lV, Černá "
Bory, Hostovická 231

sídlo

IČ

cena v KČ bez
DPH

46506063 63 526 260,19 76 866 774,83

757 01 Valašské Meziříčí,
4.

MOBIKO plus a.s.

26788675 64 889 871,56 78 516 744,59

GASCO s.r.o.

Krásno nad Bečvou, Hranická
293/5
530 03 Pardubice lV, Nemoši"l
Vodárenská 22

5.
6,

INSTAV Hlinsko a.s.

539 01 Hlinsko, Tyršova 833

25284959 68 253 640,53 82 586 905,04

15049035 76 504 292,00 92 570 193,00

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řIzení s uvedením důvodu jejich vyloučeni
žádný z účastníků nebyl vyloučen

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnějšj, je společnost Agrostav
Pardubice a.s.

533 01 Pardubice lV, Černá za Bory, Hostovická 231, IČ: 465 06 063.
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Kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel
nejnižší nabtdkovou cenu bez DPH. Nabídky byly seřazeny dle hodnotÍcÍho kritéria, kdy
nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka výše uvedeného
dodavatele je ekonomicky nejvýhodnějsi nabídkou.
Pořadí
. .,
por.uslo
dle
,
nabídky
ceny

. .
obchodni fŕrrna

,
sídlo

lČ

nabídková
V
cena v Kc bez

nabídková
.
cena vc. DPH

DPH

1,

3

Agrostav Pardubice
a.s.

533 01 Pardubice lV, Černá za
Bory, Hostovická 231
757 01 Valašské MeziřIčI,
Krásno nad Bečvou, Hranická
293/5

2.

4

MOBIKO plus a.s.

3.

2

KVIS Pardubice a.'·

533 53 Pardubice VIl, Rosice
151

46506934

66 230 '
795,23

4,

6

INSTAV Hlinsko a.s.

.
539 01 Hlinsko, Tyršova
833

25284959

68 253
640,53

82 586
905,04

5,

5

GASCO s.r.o.

530 (13 Pardubice lV,
.
.
Nemošice, Vodárenská 22

15049035

76 504
292,®

92 570
193,00

6,

1

PROFISTAV Litomyšl,
as.

569 53 Cerekvice nad Loučnou 27742741
226

77 726
706,15

94 049
314,44

46506063
26788675

63 526
260,19
64 889
871,56

76 866
774,83
,
'

744,59
78 516
'
80 139 262,22

Podrobnosti viz Oznámení o výběru dodavatele vC. příloh, které je uveřejněno na profilu zadavatele,
v příslušné části veřejné zakázky a dále viz Zpráva o kontrole dokladů předložených vybraným
dodavatelem ze dne 22.12.2021, jejíž kopie je přílohou této zprávy.
8. Označení poddodavatele
POHL cz, a.s,, Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, lČ : 256 06 468
VHST s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov, Č :024 64 471
COLAS CZ, a,s,, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, lČ : 261 77 005
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., PIšt'ovy 820, 537 01 Chrudim, lČ : 150 53 695

9. Odůvodněni použití jednacího řIzenI s uveřejněním nebo řízenI se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Nepoužito.
.
10. Odůvodnění použití jednacího řizeni bez uveřejnění, bylo-li použito
Nepoužito,

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-ji použito
Nepoužito.
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12. Odůvodnění zrušení

zadávacího

řkení

nebo

nezavedení dynamického

nákupního systému, pokud k tomuto došlo
Nepoužito.

13. Odůvodněni

použití jiných

komunikačních

prostředků

při

podáni

nabídky

namísto

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Elektronická forma.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatřeni, byl-li střet zájmů
zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nejedná se o nadiimitní zakázku.

16. Odůvodnění stanoveni požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval kritérium ekonomické kvalifikace dle § 78 odst. 3 zákona.

Vypracoval: V. javůrek

Chrudim, dne 14.1.2022

'

=:

Ing. Fran išek pilný, mba
starosta města

Příloha: Zpráva o kontrole dokladů předložených vybraným dodavatelem ze dne 22.12.2021
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Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

Zpráva o kontrole dokladů předložených
vybraným dodavatelem
pro podlimitnI veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek

li. Názév veřejné zakázky

výstavba spkškové kanaúzace Medlešice

1.2. ldentifikační Udaje o zadavateli
Název
Sídlo
lČ

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
00270211

1.3. Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka na stavební práce

1.4. Forma zadávacího řízení

Otevřené řizenl dle § 56 ZZVZ

1.5. Evidenční číslo veřejné zakázky

Z2021-030277

1.6, Limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka
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Společnost:
Sídlo:
Právní forma:
lČ:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, 533 01 Pardubice lV, Černá za Bory
Akciová společnost
465 06 063

Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena VC. DPH

63 526 260,19 KČ
13 340 514,64 KČ
76 866 774,83 KČ

Na základě výzvy k předloženi dokladů, která byla vybranému dodavateli odeslána dne 26. 11.2021, resp.
01. 12. 2021, obdržel zadavatel dne 13. 12. 2021 na profil zadavatele následujíci elektronické doklady:

Dodavatel prokázal základni způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst.
1ZZVZ.
Dodavatel (Agrostav Pardubice a.s.) tak předložil:
· výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
· potvrzeni přIsIušného ňnančniho úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
· čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
· čestné prohlášeni ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. C)
· potvrzeni okresní správy sociá|nÍho zabezpečeníve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
" výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášeníve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
DOLOŽENO, SPLNĚNO

Dodavatel prokázal profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a C) ZZVZ, tím že předložil:
· k odst. l: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právni předpis
·

zápis do takové evidence vyžaduje (viz výše)
k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikáni v rozsahu odpovidajÍcÍmu předmětu veřejné
zakázky - živnostenské oprávnění, a to:
o Prováděn/staveb, jejich změn a odstraňováni

·

k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plněnIveřejné zakázky
o Osvědčeni o autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
{případně vodohospodářské stavby) vystavené pro Ing.
o Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby vystavené pro Ing.
DOLOŽENO, SPLNĚNO

2.

·
·

podepsaný seznam poddodavatelů
Závazek poddodavatele POHL cz, a.s. a VHST s.r.o., k poskytnutí části plněni veřejné zakázky, vC.
prokázání základni kvalifikace, tj:
o
o
o
c)
o

smlouva o budoucí smlouvě o důo (POHL cz, a.s.) či smlouvy o poddodávce (VHST s.r.o.)
výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
potvrzeni přMušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášenIve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášeníve vztahu k § 74 odst. 1 písm. C)
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potvrzeni okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
DOLOŽENO, SPLNĚNO

3,
Dodavatel prokázal technickou kvalifikaci dle §79 zákona, odst. 2 písm. a), C), C) ZZVZ tím, že doložil:
·

podepsaný seznam významných staveb společnosti Agrostav Pardubice a.s., resp. pohl cz, a.s. (jako
poddodavatele) VC. osvědčeni o realizaci zakázky - doložené reference č. 5 - Kanalizace jivina,
reference č. 6 - Odkana!izováni obcí Sloup a Reference č. 9 - RozšIřenI kanalizace a novostavba ČOV Město Strmilov

·
·

podepsaný seznam členů realizačního týmu
podepsaný strukturovaný profesní Životopis Ing.

·
·

podepsaný strukturovaný profesní životopis
Podepsaný strukturovaný profesní životopis Ing.
vzdělání

vC. dokladu o dosaženém vzděláni
vC. dokladu o dosaženém vzdělání
, vC. dokladu o dosaženém
DOLOŽENO, SPLNĚNO

4,
Dodavatel dále doložil:
Platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajkíz dodávaného předmětu s pojistným plněním ve výši min. 100 mil. KČ.
pQjištěnÍ obsahuje krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti odpovědnosti za finanční
škody po celou dobu realizace díla.
DOLOŽENO, SPLNĚNO

5,
Originál pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem (tj. Agrostav pardubice a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice
lV, Černá za Bory, lČ: 465 06 063) a zaměstnancem Ing.
), ze které vyplývá hlavni a jediný pracovní poměr (plný úvazek) mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem.
DOLOŽENO, SPLNĚNO

6.
Originál čestného prohlášení, upravený životopis pracovníka na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího, a to
pana
kde je jednoznačně
uvedeno, že je zaměstnancem, ale také zároveň zaměstnancem na plný úvazek společnosti Agrostav Pardubice
as., Hostovická 231, 533 01 Pardubice lV, Černá za Bory, lČ: 465 06 063.
DOLOŽENO, SPLNĚNO

¶
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Komise zkontrolovala veškeré předložené doklady a sděluje Radě města Chrudim, že jejich předložení je ve
smyslu § 122 odst. 3 zákona úplné a veškeré předložené doklady splňují požadované formální náležitosti.

Komise doporučuje statutárnímu zástupci města Chrudim, v souladu s usnesením Rady města Chrudim
Č. R/438/2021 ze dne 15.11.2021, uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to Agrostav
Pardubice as., Hostovická 231, 533 01 Pardubice lV, Černá za Bory, 1Č: 465 06 063, v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb.

Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů.

Zapsal: Václav javůrek

V Chrudimi, dne 22. 12. 2021

jméno a přmen(

'ng·"·n""""n'"'^
Zdeněk Karas

In,. a,ch. Ma,dalena Strnadová

Ing. Václav javůrek

Ing. Lenka Šiklová

podpis

!

