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 31.03.2021
„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“ - rozhodnutí o
výběru zhotovitele, realizace akce
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - protokol
B - návrh smlouvy

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Miroslava Rothová - projektový manažer

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předmět (název) zakázky:

„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“

Evidenční číslo zakázky:

IV-OI-2021-002

V souvislosti s již schválenou investiční akcí Radou města Kuřimi s názvem „Adaptační strategie na
klimatickou změnu regionu Kuřimska“ a schváleným zahájením zadávacího řízení Radou města
Kuřimi předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy o dílo se
společností ASITIS – Atregia, se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČO 07836686, která předložila
v termínu cenovou nabídku s nejnižší cenou, a to ve výši 938.000 Kč bez DPH, tj. 1.134.980 Kč.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na “Adaptační strategii na klimatickou změnu regionu
Kuřimska“. Administraci veřejné zakázky provádí JUDr. Petr Navrátil, advokát, IČO 73612596.
Účastníci veřejné zakázky byli povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou
směřovat na tuto osobu. Nabídky byly hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší
cenové nabídky. Způsob podání nabídek byl určen zadavatelem v listinné podobě v uzavřené obálce
na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim v termínu do 30.03.2021 do
10:00 hod. Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek byla RM stanovena a
schválena ve složení Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Petr Ondrášek a Stanislav Bartoš.
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je
vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-3–3.4.1.1
„Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“. Předmětem Adaptační strategie na
Vytvořeno 16.04.2021 14:25:08
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změnu klimatu je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících
se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Výhled platnosti
zpracovávaného dokumentu je rok 2050.
Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit:
1. Mapování zranitelnosti města
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
3. Návrh adaptační strategie
4. Komunikace
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1454000000
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku s názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností ASITIS – Atregia, se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno,
IČO 07836686, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 938.000 Kč bez DPH, tj.
1.134.980 Kč.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK
Název zadavatele:
IČ:
Se sídlem:
Právně jednající:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Město Kuřim
00281964
Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
+420 541 422 352
rothova@kurim.cz

Veřejná zakázka:
„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
Komise se dne 30.03.2021 v 10.00 hod sešla na základě svolání zadavatele na svém jednání vztahujícím
se k výše uvedené veřejné zakázce za účelem provedení všech úkonů spojených s otevíráním obálek
s nabídkami podanými do výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v souladu
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu
regionu Kuřimska“ a provedení úkonů posouzení a hodnocení nabídek.
Složení komise a její schopnost usnášet se:
K jednání komise se dostavili:
Člen
1. člen
2. člen
3. člen

Jméno a adresa, vztah k zadavateli
Petr Ondrášek, místostarosta
Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investic
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Komise je usnášení schopná.
Na jednání bylo projednáno:
Neexistence střetu zájmů členů komise
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, kteří byli osloveni k podání
nabídky, byla jim předána zadávací dokumentace a rovněž seznam nabídek, které obdržel zadavatel.
Žádnému z členů komise nevznikl důvod ke střetu zájmů a všichni podepsali Čestné prohlášení o
neexistenci střetu zájmů. Všichni členové komise vzali na vědomí, že jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví s výkonem své funkce.
Náplň jednání komise
Komise převzala 3 doručené obálky s nabídkami, které zadavatel přijal do konce lhůty pro podání
nabídek. V rámci lhůty obdržel zástupce zadavatele 3 obálky s nabídkami, které byly zapsány do

seznamu doručených nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Obálky s nabídkami byly uzavřené
a v souladu s požadavky zadávací dokumentace správně označeny.
Účastníci otevírání obálek:
Otevírání obálek se neúčastnili zástupci uchazečů
I. Kontrola a otevírání obálek a kontrola formy nabídek
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do
seznamu doručených nabídek. U nabídky uvedla komise identifikační údaje o uchazeči a informaci o
tom, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele na označení obálky, a dále zda
- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
Dále byla členům komise oznámena výše nabídkové ceny nabídky, bez DPH.
Identifikační údaje uchazečů:
Pořadové číslo nabídky
Obchodní firma
/název/jméno
Sídlo
Právní forma
IČ
DIČ

1
ENVIPARTNER, s.r.o.,
Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno
společnost s ručením omezeným
28358589
CZ28358589

Kontrola nabídky:
a) nabídka zpracována v českém jazyce
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou

ano
ano

Nabídková cena uchazeče č. 1 činí 945.000,-- Kč bez DPH
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 1 splňuje požadavky zadavatele.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena
Pořadové číslo nabídky
Obchodní firma
/název/jméno
Sídlo
Právní forma
IČ
DIČ

2
Aquaforce s.r.o.,
Těšnovice 39, 767 01 Kroměříž
s.r.o.
08075000
CZ008075000

Kontrola nabídky:
a) nabídka zpracována v českém jazyce

ano

b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou

ano

Nabídková cena uchazeče č. 2 činí 1,146.000,-- Kč bez DPH
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 2 splňuje požadavky zadavatele.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
Pořadové číslo nabídky
Obchodní firma /název/jméno
Právní forma
Společník 1. (zástupce)
Sídlo
Právní forma
IČ, DIČ
Společník 2.
Sídlo
Právní forma
IČ, DIČ

3
ASITIS - ATREGIA
Společnost dle ust. § 2716 a násl. Občanského
zákoníku
ASITIS s.r.o.
Vážného 10, PSČ 621 00 Brno
společnost s ručením omezeným
07836686, CZ07836686
Atregia s.r.o.
Šebrov – Kateřina 215, PSČ 679 22 Šebrov - Kateřina
společnost s ručením omezeným
02017342, CZ02017342

Kontrola nabídky:
a) nabídka zpracována v českém jazyce
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou

ano
ano

Nabídková cena uchazeče č. 3 činí 938.000,-- Kč bez DPH
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 3 splňuje požadavky zadavatele.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
Komise dále provede kontrolu nabídky z hlediska jejich úplnosti, splnění zadávacích podmínek,
kontrolu splnění předpokladů způsobilosti k plnění zakázky a poté provede hodnocení nabídek dle jejich
nabídkové ceny.
Ve smyslu ust. § 39 odst. 4 ZZVZ provede komise posouzení splnění podmínek kvalifikace podle § 37
odst. 1 písm. a) ZZVZ a podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek, a to ve vztahu k
dodavateli, jehož nabídka bude z hlediska hodnotícího kritéria nejvýhodnější.
II. Hodnocení nabídek
Nabídky uchazečů s pořadovým číslem č. 1, 2 a 3 byly komisí hodnoceny podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

Rozhodná byla výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty. Hodnocení komise pak je následující:
Číslo
nabídky
3

1

2

Název uchazeče
ASITIS - ATREGIA, se sídlem
Vážného 99/10, 621 00 Brno

Nabídková cena bez
DPH
938.000,-- Kč

ENVIPARTNER, s.r.o., IČ
28358589, se sídlem Vídeňská 945.000.,-- Kč
546/55, Štýřice, 639 00 Brno
Aquaforce s.r.o., IČ 08075000
se sídlem Těšnovice 39, 767 01 1,146.000,-- Kč
Kroměříž

Konečné pořadí

1.

2.

3.

III. Kontrola úplnosti nabídky a posouzení splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků
nabídky dodavatele s nejvýhodnější nabídkou podle hodnotících kritérií
Komise dále ve vztahu k nabídce dodavatele, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, provedla posouzení a kontrola úplnosti nabídek z hlediska
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise po podrobné
kontrole nabídky konstatovala, následující.
Nabídka uchazeče č. 3 splňuje požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a to
v rozsahu požadavků na náležitosti a obsah nabídky, jakož i na způsob prokázání způsobilosti
uchazečů – základní profesní i technické. Uchazeč č. 3 tak splnil požadavky zadavatele na prokázání
způsobilosti k plnění veřejné zakázky a jejich nabídky jsou úplné a to i v rozsahu technické způsobilosti,
tj. prokázání realizace referenčních služeb.
Komise dále hodnotila posouzením obsahu nabídkové ceny v nabídce uchazeče č. 3, zda nabídka
neobsahuje mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž na základě porovnání s předpokládanou
hodnotou zakázky a nabídkami ostatních dodavatelů konstatovala, že nikoliv.

IV. Ukončení jednání
Na závěr jednání se hodnotící komise usnesla doporučit zadavateli, aby uzavřel smlouvu na plnění
veřejné zakázky s uchazečem, který podal nabídku č. 3, ASITIS - ATREGIA, se sídlem Vážného
99/10, 621 00 Brno, neboť se jednalo o nejvhodnější nabídku uchazeče, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou, současně splňuje zadávací dokumentací stanovené podmínky, neobsahuje
mimořádně nízké nabídkové ceny a rovněž odpovídá stanovené předpokládané hodnotě.
Hodnotící komise ukončila své jednání dne 30.03.2021 ve 11:00 hodin. Níže podepsaní členové
hodnotící komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kuřimi dne 30.03.2021
Jména a podpisy členů hodnotící komise
Člen

Jméno

Petr Ondrášek, místostarosta
1. člen

2. člen

Stanislav Bartoš, vedoucí odboru
investic

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
3. člen

Podpis

