Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Venkovní úpravy MŠ Komenského - vyhodnocení VŘ
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - protokol
B - smlouva o dílo

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Venkovní úpravy MŠ Komenského“
1/2020 (IV-OI-2020-001)
OI

Podle vnitřní směrnice S5/2019/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo
realizováno zadávací řízení na zakázku „Venkovní úpravy MŠ Komenského“. Výběrové řízení pro
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč.
Výzva k podání nabídky byla dne 24.01.2020 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>.
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné podobě. Otevírání obálek proběhlo
10.02.2020. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 17 firem.
Nabídku odevzdala 1 firma v elektronické podobě, tato nabídka byla otevřena v systému Národního
elektronického nástroje.
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší
nabídková cena bez DPH. Nejvýše přípustná hodnota zakázky byla 3.200.000 Kč vč. DPH.
Na základě zhodnocení získané nabídky je komisí doporučena Radě města nejvhodnější nabídka od
společnosti PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v ceně
2.557.438,10 Kč bez DPH (tj. 3.094.500,10 Kč vč.DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací
podmínky.

Vytvořeno 15.04.2020 11:45:16

1

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu s názvem „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ
07794967 v ceně 3.094.500,10 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.07.2020
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vytvořeno 15.04.2020 11:45:16
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Zborovská 887, 664 34 Kuřim

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
A HODNOCENÍ NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:

Venkovní úpravy MŠ Komenského

Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:

č. 1/2020 (IV-OI-2020-001)
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
Adresa:
Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČ:
70988293
Statutární orgán:
ředitelka mateřské školy
Osoba oprávněná k jednání:
Mgr. Lenka Novotná
Tel.:
606 305 352
E-mail :
mskurim@mskurim.cz
Datum výzvy:
24.1.2020
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny:
3 200 000,- Kč vč. DPH

1. Datum a místo otevírání nabídek
Nabídky uchazečů doručené prostřednictvím národního elektronického nástroje nebo v listinné
podobě ke shora uvedené zakázce ve stanovené lhůtě pro podání nabídek měly být otevřeny v
termínu uvedeném v oznámení dne 10. 02. 2020.

2. Složení komise
Ing. Petr Ondrášek
Mgr. Lenka Novotná
Stanislav Bartoš
Ing. Renata Havlová
Ing. arch. Petr Němec

3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 10. 02. 2020 do 10:00 hod byla zadavatelem přijata jedna nabídka.

4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu
uvedením důvodů vyřazení
Žádná nabídka nebyla vyřazena. Žádná nabídka současně nebyla odevzdána po stanovené lhůtě.

5. Průběh otevírání nabídek
Standartní.

6. Údaje o kontrole úplnosti nabídek
viz. Kontrola úplnosti nabídek

7. Popis hodnocení nabídek, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek
Nabídku odevzdala 1 firma v elektronické podobě, tato nabídka byla otevřena v systému Národního
elektronického nástroje.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení jsou
rozhodné ceny bez DPH.
Komise provedla posouzení splnění kvalifikace podané nabídky. Společnost měla v referenčních
stavbách veřejnou zakázku „Střešní terasa střediska Pečovatelské služby Jamborova 61, Brno“ pro
objednatele Statutární město Brno, MČ Brno – Židenice. Komise na jednání zavolala kontaktní osobě
– Ing. Milanu Trávníčkovi a zeptala se jej na zkušenosti s touto firmou. Potvrdil, že své dílo provedli
včas, v požadované kvalitě a bez víceprací.
Společnost, která danou nabídku podala tedy splnila všechny kvalifikační předpoklady.

Identifikační údaje uchazeče –
název, sídlo, IČO

PSVS-STRUKTURE s.r.o.
1 Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO 07794967

cenová nabídka
bez DPH

pořadové číslo

8. Výsledek hodnocení

2 557 438,10 Kč

9. Závěr komise
Hodnoticí komise doporučuje zadavateli, aby společnost PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČO 07794967, jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky, byla přidělena
zakázka za cenu 2.557.438,10 Kč bez DPH (tj. 3.094.500,10 Kč vč.DPH).

10. Přílohy
Kontrola úplnosti nabídek

11. Podpisy členů komise
Ing. Petr Ondrášek

člen komise ……………………………

Mgr. Lenka Nováková

člen komise ……………………………

Stanislav Bartoš

člen komise ……………………………

Ing. Renata Havlová

člen komise ……………………………

Ing. arch. Petr Němec

člen komise ……………………………

V Kuřimi dne 11. 02. 2020
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Zborovská 887, 664 34 Kuřim

KONTROLA ÚPLNOSTI NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:

Venkovní úpravy MŠ Komenského

Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:
Adresa:
Zajištující odbor:
Vedoucí zajišťujícího odboru:
Kontaktní osoba:

č. 1/2020 (IV-OI-2020-001)
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Zborovská 887, 664 34 Kuřim
Odbor investiční města Kuřim
Stanislav Bartoš
Ing. Renata Havlová

Výpis z ŽL

ČP znalost
místa plnění

reference

položkový
rozpočet

2 557 438,10 Kč

ano

ano

ano

ano

ano

ano

podepsaný
návrh SoD
Nabídka je
úplná
ano / ne

Výpis z OR

PSVS-STRUKTURE s.r.o.
1 Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO 07794967

čestné
prohlášení ZKP

Identifikační údaje uchazeče –
název, sídlo, IČO

cenová
nabídka
bez DPH

pořadové číslo

Den a místo otevírání obálek: 10.02.2020 ve Velké zasedací místnosti č. 403 MěÚ

ano

ano

