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.
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Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Dopravní terminál Kuřim - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

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

„Dopravní terminál Kuřim - vyhodnocení zadávacího řízení na
VZ-OI- 2020-004
OI

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. 1011/2018 ze dne 23.01.2018 byla schválena realizace
investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“. Zároveň bylo usnesením č. 1012/2018 schváleno podání
žádosti o dotaci do programu IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno.
Administrací této podlimitní veřejné zakázky dle zák.134/2016Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek byla pověřena spol. AQE Administration s. r. o., Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2, IČO
07102198.
Na základě usnesení č. 483/2020 ze dne ze dne 09.12.2020 bylo zahájeno výběrové řízení na
veřejnou zakázku pod názvem „Dopravní terminál Kuřim “, v podlimitním řízení, na stavební práce. Z
důvodu připomínek zjištěných ze strany poskytovatele dotace až po zahájení zadávacího řízení, kdy
se jednalo o formální podobu zadávací dokumentace, bylo toto zadávací řízení zrušeno a zadávací
dokumentace upravena do podoby přijatelné pro poskytovatele dotace.
Na základě usnesení č. R/2021/079 ze dne 10.03.2021 bylo zahájeno znovu výběrové řízení na
veřejnou zakázku pod názvem „Dopravní terminál Kuřim II“ s upravenou zadávací dokumentací.
Zadávací dokumentace byla vyvěšena na profilu. Dne 18.06.2021 proběhlo otevírání nabídek
v elektronické podobě prostřednictvím administrátora veřejné zakázky, bylo získáno 8 cenových
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nabídek.
Proběhla kontrola podmínek plynoucích ze zadávací dokumentace u ekonomicky nejvýhodnější
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a je možné konstatovat, že účastník spol. GEMO a. s. splnil
všechny podmínky.
Nicméně byl účastník spol. GEMO a.s., vyzván k doplnění nabídky resp. opravu nabídkového
rozpočtu ve věci chybně vyčísleného DPH. V podepsaném návrhu Smlouvy o dílo je DPH vyčísleno
správně. Vzhledem k tomu, že byla posuzována nabídková cena bez DPH, jedná se formální doplnění
nabídky.
Odbor investiční navrhuje Radě města přidělit zakázku "Dopravní Terminál Kuřim II" společnosti
GEMO a. s., IČO 13642464 za cenu 85.392.170 Kč bez DPH.
Akce bude financována z ORG 1385 000 000 Dopravní terminál Kuřim, s částečným financováním z
dotačního titulu.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem zadávacího řízení uvedeným v Protokole o otevírání obálek na veřejnou zakázku
zadanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním
řízení, na stavební práce, pod názvem „Dopravní terminál Kuřim II“,dále schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo se společností GEMO a. s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO
13642464 za cenu 85.392.170 Kč bez DPH (tj. 103.324.525,70 Kč s DPH).
Termín plnění: 30.09.2021
Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního
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