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 02.03.2022
Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s. r. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - podmínky účasti ZŘ 2022 v1
B - Zpráva o hodnocení nabídek

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Ladislav Tomšů - ředitel

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Rada města schválila usnesením č. R/2022/022 ze dne 25.01.2022 zahájení zadávacího řízení na
dodávku 1 ks svozového vozidla s nástavbou pro svoz komunálního odpadu. Výzva byla zveřejněna
prostřednictvím NEN dne 28.01.2022. Nabídky k termínu 17.02.2022 podali 3 dodavatelé. Hodnoceny
byly všechny nabídky.
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., předkládá Radě města Kuřimi zprávu o hodnocení nabídek
k rozhodnutí o přidělení zakázky.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o hodnocení nabídek a přiděluje zakázku „Dodávka
svozového vozidla s nástavbou 2022“ právnické osobě Zoeller Systems, s. r. o., Říčany – Kuří,
Rooseveltova 1500, PSČ 251 01, IČO 46349413 za cenu 4.415.000 Kč bez DPH a souhlasí
s uzavřením smlouvy s uvedenou společností.
Termín plnění: 30.03.2022
Zodpovídá: Ing. Ladislav Tomšů - ředitel

Vytvořeno 13.04.2022 12:59:43

1

1. JEDNÁNÍ ZADAVATELE K POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
dle § 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikační údaje
zadavatele:

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Sv. Čecha 600/44; 664 34 Kuřim
IČ: 26307189

Název veřejné zakázky:

„Svozové vozidlo s nástavbou 2022“
(dále jen předmětná zakázka)

Zadavatel:

jiná právnická osoba § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. Ladislav Tomšů, jednatel

Druh veřejné zakázky podle
předmětu:

veřejná zakázka na dodávky, podlimitní

Spisová značka:

D-CTSK-2022-01

Identifikační údaje zástupce
zadavatele:

AJL, s.r.o.
Sídlo: Markova 1965/6, Velké Meziříčí, PSČ: 59401; IČ: 26933179
Ing. Jiří Žák; tel.: 604 273 438; e-mail: zak@ajl.cz; ID schránky: attj59a

2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Datum konání: dne 17. 2. 2022 v 10:05 hodin
Místo konání: sídlo zadavatele
Zadavatel podepsal čestné prohlášení ke střetu zájmů podle § 44 odst. 1 ZZVZ.

3. POŘADÍ NABÍDEK A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Pořadí nabídek a identifikační údaje účastníků:
Pořadí

Název / jméno účastníka

1.

Zoeller Systems s.r.o.

2.

A-TEC servis s.r.o.

3.

Komunální technika, s.r.o.

Sídlo
Říčany-Kuří, Rooseveltova 1500,
PSČ 25101
Příborská 2320, Místek, 738 01
Frýdek-Místek
Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ
25001

IČ

Celkem bodů
hodnocení

46349413

100

25357069

94,54

26684055

94,11

4. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel provedl posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného účastníka v souladu
s § 39 odst. 4 ZZVZ.

4.1. Podmínky kvalifikace
Následující tabulka obsahuje seznam dokladů, kterými účastník prokazoval kvalifikační předpoklady.
Pořadí: 1.

Název / jméno účastníka:

Zoeller Systems s.r.o.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
čestné prohlášení:
jednotné evropské osvědčení:

Ano
ČP ze dne: 15. 2. 2022
Není starší než 3 měsíce: Ano
Ne
Osvědčení ze dne: --Není starší než 3 měsíce: ---
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Platný certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů:

Ano
Výpis ze dne: 16. 2. 2022
Není starší než 3 měsíce: Ano
Ne
Certifikát ze dne: --Není starší než 3 měsíce: ---

Splnění základních kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Ano
čestné prohlášení:
ČP ze dne: 15. 2. 2022
Není starší než 3 měsíce: Ano
Ne
jednotné evropské osvědčení:
Osvědčení ze dne: --Není starší než 3 měsíce: --Ano
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Výpis ze dne: 16. 2. 2022
Není starší než 3 měsíce: Ano
Ne
výpis z obchodního rejstříku, či předložením výpisu
Osvědčení ze dne: --z jiné obdobné evidence:
Není starší než 3 měsíce: --Ne
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
Vydal:
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
Datum vyhotovení:
živnostenské oprávnění:
Není starší než 3 měsíce: --Ne
Název poddodavatele : --Prokázání prostřednictvím poddodavatele:
IČ: --Sídlo: --Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech:
Ano
Objednatel: Biopas spol. s r.o.
i. dodávka svozového vozidla s nástavbou, přičemž
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka svozového
minimální finanční objem činil nejméně 4.300.000
vozidla s nástavbou
Kč bez DPH.
Finanční objem bez DPH: 4.387.822,Termín dodání: 24. 2. 2020
Ano
Objednatel: Skládka Bystřice, s.r.o.
i. dodávka svozového vozidla s nástavbou, přičemž
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka svozového
minimální finanční objem činil nejméně 4.300.000
vozidla s nástavbou
Kč bez DPH.
Finanční objem bez DPH: 4.417.060,Termín dodání: 20. 11. 2020
Ano
Objednatel: Služby města Králíky s.r.o.
i. dodávka svozového vozidla s nástavbou, přičemž
Popis rozsahu a předmětu dodávky: dodávka svozového
minimální finanční objem činil nejméně 4.300.000
vozidla s nástavbou
Kč bez DPH.
Finanční objem bez DPH: 4.419.080,Termín dodání: 29. 5. 2019
Ne
Název poddodavatele: --IČ: --Prokázání prostřednictvím poddodavatele:
Sídlo: --Název smlouvy: --Datum uzavření smlouvy: --Splnění technických kvalifikačních předpokladů bylo
Ano
účastníkem prokázáno (ano, ne, částečně):
Požadování objasnění či předložení dalších
Ne
dokladů:
Uchazeč nad rámec požadavků předložil:
--Prokázání splnění kvalifikace účastníkem:
Prokázal
(prokázal, neprokázal, částečně)
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4.2. Obchodní, smluvní a zadávací podmínky
Zadavatel provedl posouzení splnění obchodních, smluvních podmínek a zadávacích podmínek
v nabídce vybraného účastníka a požadavků zadavatele uvedených v ZD.
Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka je uveden v následující tabulce.
Pořadí:

1.

Název / jméno účastníka:

Zoeller Systems s.r.o.

Výsledek posouzení
(Ano - Splněno, Ne - Nesplněno/popis)

Kapitola výzvy
Nepřekročena předpokládaná
zakázky dle ZD kap. 2.8

hodnota

veřejné

Ano

Ano
V nabídce chybí vyplněný návrh smlouvy v elektronické
podobě ve formátu doc nebo docx (MS Word) je pouze v
Splněny podmínky na zpracování nabídky dle ZD
pdf.
kap. 3
Zadavatel v rámci jednání vyžádal chybějící návrh
smlouvy ve formátu doc nebo docx (MS Word), který
účastník obratem zaslal, viz zprávy v NEN.
Obchodní podmínky splněny dle ZD kap. 8
Ano
Platební podmínky splněny dle ZD kap. 9

Ano

Nabídka splňuje požadavky zadavatele

Ano

4.3. Technické podmínky
Zadavatel provedl posouzení splnění technických podmínek v nabídce účastníka a požadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci (ZD).
Výsledek posouzení nabídky účastníka je uveden v následující tabulce:
Pořadí: 1.

Název / jméno
účastníka:

Zoeller Systems s.r.o.

Výsledek posouzení
(Ano - Splněno, Ne - Nesplněno/popis)
Technické podmínky splněny dle ZD Ano – posouzení splnění minimálních požadavků je uvedeno v příloze č. 1
kap. 2.5 - příloha č. 2 ZD
tohoto protokolu
Nabídka splňuje požadavky
Ano
zadavatele
Kapitola ZD

5. VÝSLEDEK Z POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Na základě hodnocení nabídek ze dne 17. 2. 2022 zadavatel konstatoval, že dle hodnotícího kritéria
nejvhodnější nabídku předložil účastník Zoeller Systems s.r.o. se sídlem: Říčany-Kuří, Rooseveltova
1500, PSČ 25101; IČ: 46349413.
U vybraného dodavatele zadavatel zjistil údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího
evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. Zjištěné údaje, ve
formě výpisu platných údajů, jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení.
Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky je 4 415 000,- Kč bez DPH.
Zadavatel konstatuje, že účastník Zoeller Systems s.r.o. prokázal splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a zadavatel:
a) rozhodl o výběru dodavatele podle § 122 odst. 1 ZZVZ;
b) potvrzuje, že účastník předložil v nabídce doklady podle §122 odst. 3 ZZVZ;
c) odešle oznámení o výběru dodavatele účastníkům podle § 123 ZZVZ;
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V Kuřimi dne 17. 2. 2022
Za Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.

………....….…………………………
Ing. Ladislav Tomšů, jednatel
Přílohy:
Příloha č. 1: Posouzení splnění technických podmínek nabídce účastníka Zoeller Systems s.r.o.
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikační údaje
zadavatele:

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Sv. Čecha 600/44; 664 34 Kuřim
IČ: 26307189

Název veřejné zakázky:

„Svozové vozidlo s nástavbou 2022“
(dále jen předmětná zakázka)

Zadavatel:

jiná právnická osoba § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. Ladislav Tomšů, jednatel

Druh veřejné zakázky podle
předmětu:

veřejná zakázka na dodávky, podlimitní

Spisová značka:

D-CTSK-2022-01

Identifikační údaje zástupce
zadavatele:

AJL, s.r.o.
Sídlo: Markova 1965/6, Velké Meziříčí, PSČ: 59401; IČ: 26933179
Ing. Jiří Žák; tel.: 604 273 438; e-mail: zak@ajl.cz; ID schránky: attj59a

2. HODNOCENÍ NABÍDEK
Datum konání: dne 17. 2. 2022 v 9:50 hodin
Místo konání: sídlo zadavatele
Zadavatel podepsal čestné prohlášení ke střetu zájmů podle § 44 odst. 1 ZZVZ.

3. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK
Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.
P. č.
nabídky

Název / jméno účastníka

Sídlo

IČ

1.

Komunální technika, s.r.o.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ
25001

2.

A-TEC servis s.r.o.

Příborská 2320, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

25357069

3.

Zoeller Systems s.r.o.

Říčany-Kuří, Rooseveltova 1500, PSČ 25101

46349413

26684055

4. POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel provedl hodnocení předložených nabídek v souladu s kap. 6 zadávací dokumentace a dle §
119 ZZVZ.

4.1. Posouzení nabídek
Posouzení nabídek proběhne až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky vyhodnoceny podle
kritérií hodnocení a poté provede zadavatel posouzení nabídky vybraného dodavatele (toho, jehož
nabídka bude po provedeném hodnocení umístěna na prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek
účasti a zadávacích podmínek. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným
podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění.

5. HODNOCENÉ ÚDAJE Z NABÍDEK ODPOVÍDAJÍCÍ KRITÉRIÍM HODNOCENÍ
Nabídky jednotlivých hodnocených účastníků zadávacího řízení obsahovaly celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH a lhůty dodání, které jsou uvedeny v následující tabulce.
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P. č.
nabí
dky

Název / jméno účastníka

a) Celková nabídková cena
za plnění veřejné zakázky
v Kč bez DPH

b) Lhůta dodání
v kalendářních dnech

1.

Komunální technika, s.r.o.

4 639 600,-

360

2.

A-TEC servis s.r.o.

4 610 000,-

360

3.

Zoeller Systems s.r.o.

4 415 000,-

330

6. POPIS HODNOCENÍ
HODNOCENÍ

ÚDAJŮ

Z NABÍDEK

V JEDNOTLIVÝCH

KRITÉRIÍCH

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle ZD kap. 6,
v rámci ekonomické výhodnosti zadavatel hodnotil nabídky v souladu s následujícími dílčími kritérii,
dle ust. § 114 odst. 2 ZZVZ:
a) Nabídková cena bez DPH:

váha 70 %

b) Lhůta dodání v kalendářních dnech:

váha 30 %

7. POPIS SROVNÁNÍ HODNOT ZÍSKANÝCH PŘI HODNOCENÍ V JEDNOTLIVÝCH
KRITÉRIÍCH HODNOCENÍ

7.1. Hodnocení dílčího kritéria a) nabídková cena
V rámci dílčího kritéria sub a) zadavatel hodnotil celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel hodnotil dílčí kritérium celková nabídková cena bodovací metodou. Zadavatel nabídce
s nejnižší cenou přidělil 100 bodů, ostatním nabídkám přidělil počet bodů podle následujícího vzorce:
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × cena nabídky s nejnižší cenou / cena hodnocené
nabídky x váha vyjádřená v procentech.
P. č.
nabíd
ky

Název / jméno účastníka

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH

Bodů

Váha

Bodů dílčího
hodnocení sub a)

1.

Komunální technika, s.r.o.

4 639 600,-

95,16

70%

66,61

2.

A-TEC servis s.r.o.

4 610 000,-

95,77

70%

67,04

3.

Zoeller Systems s.r.o.

4 415 000,-

100,00

70%

70,00

7.2. Hodnocení dílčího kritéria b) lhůta dodání
V rámci dílčího kritéria sub b) zadavatel hodnotil lhůtu dodání v kalendářních dnech od nabytí
účinnosti smlouvy.
Zadavatel hodnotil dílčí kritérium délku lhůty dodání v kalendářních dnech bodovací metodou.
Zadavatel s nejkratší lhůtou dodání v kalendářních dnech přiřadil hodnocení 100 bodů, ostatním
nabídkám přidělil počet bodů podle následujícího vzorce:
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × lhůta dodání nabídky s nejkratší lhůtou dodání / lhůta
dodání hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.
P. č.
nabíd
ky

Název / jméno účastníka

Lhůta dodání ve
dnech

Bodů

Váha

Bodů dílčího
hodnocení sub b)

92

30%

27,50

1.

Komunální technika, s.r.o.

360

2.

A-TEC servis s.r.o.

360

92

30%

27,50

3.

Zoeller Systems s.r.o.

330

100

30%

30,00
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7.3. Pořadí nabídek dle hodnocení
Celkové hodnocení nabídek bylo vypočteno součtem bodů obou dílčích kritérií předtím vynásobených
vahou.
Pořadí nabídek dle hodnocení je uvedeno v následující tabulce.
Pořadí

Název / jméno účastníka

Bodů dílčího
hodnocení sub a)

Bodů dílčího
hodnocení sub b)

Celkem bodů
hodnocení

1.

Zoeller Systems s.r.o.

70,00

30,00

100

2.

A-TEC servis s.r.o.

67,04

27,50

94,54

3.

Komunální technika, s.r.o.

66,61

27,50

94,11

8. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Zadavatel posoudil nejvhodnější nabídku z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a konstatuje,
že nabídka nejvhodnějšího dodavatele není mimořádně nízká ve smyslu ust. § 113 ZZVZ.

9. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel konstatuje, že dle hodnotícího kritéria nejvhodnější nabídku předložil účastník Zoeller
Systems s.r.o. se sídlem: Říčany-Kuří, Rooseveltova 1500, PSČ 25101; IČ: 46349413 a zadavatel
uzavře s tímto účastníkem smlouvu v případě splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
V Kuřimi dne 17. 2. 2022

Za Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.

………....….…………………………
Ing. Ladislav Tomšů, jednatel
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