OZNÁMENÍ O VÝBĚRU ÚČASTNÍKA
Název veřejné zakázky:

Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění
činnosti technického dozoru stavby a koordinátora
BOZP – II.

Druh veřejné zakázky:

služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Adresa zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO/DIČ zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

Zadavatel veřejné zakázky, Město Kopřivnice, na základě doporučení hodnoticí komise
veřejné zakázky „Revitalizace centra města Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru
stavby a koordinátora BOZP – II.“
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení
Sdružení „SAFETY – ČECH-ENGINEERING – Centrum Kopřivnice“ vedoucí společník:
SAFETY PRO s.r.o., společník: CECH-ENGINEERING a.s., se sídlem vedoucí společník:
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, společník: Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČO vedoucí společník: 285 71 690, společník: 253 94 983, a tímto Vám své
rozhodnutí oznamuje.
Odůvodnění:
Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická
výhodnost nabídky.
Základní hodnotící kritérium se dělí do dílčích kritérií dle následující tabulky:
č. dílčího
popis kritéria
váha v %
kritéria
Nabídková cena za měsíc poskytování služeb v Kč
1.
60
bez DPH
Kvalifikace a zkušenosti osob plnících veřejnou
2.
40
zakázku
1. kritérium: Nabídková cena za měsíc poskytování služeb v Kč bez DPH. Hodnotila se celková
nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvhodnější nabídkou byla nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou.

2. kritérium: Kvalita realizačního týmu. V tomto dílčím hodnoticím kritériu se hodnotila kvalita
3 stanovených členů realizačního týmu.
Dodavatelé předložili ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a
doklady, které sloužili zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky:
K 1. dílčímu kritériu: Dodavatelem vyplněné údaje v návrhu smlouvy.
K 2. dílčímu kritériu: Dodavatelem vyplněné údaje v podkladech hodnocení realizačního týmu,
včetně příloh (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Způsob hodnocení nabídek dodavatelů podle dílčích kritérií
1. kritérium: Zadavatel hodnotil celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH bodovací metodou.
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH byla hodnocena podle její absolutní výše a přepočtena
vahou dílčího hodnotícího kritéria. Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH
počet bodů = 100 x
x 0,6
hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH
2. kritérium: Zadavatel hodnotil kvalitu realizačního týmu bodovací metodou, a to tak, že sečetl
jednotlivé body získané dle klíče uvedeného dále, s přepočtením vahou dílčího hodnotícího
kritéria. Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:
počet bodů = 100 x

hodnocený celkový počet získaných bodů
x 0,4
nejvyšší celkový počet získaných bodů

Bodové hodnocení kvality jednotlivých členů realizačního týmu vyplývá následovně:
V rámci tohoto kritéria uchazeč předložil životopisy osob, prostřednictvím kterých hodlá plnit
veřejnou zakázku. Životopisy obsahovaly seznam projektů, kterých se daná osoba účastnila a
rovněž popis a délku praxe v příslušném oboru. Jedná se o osoby na pozici:
Technický dozor investora – vedoucí týmu
(váha subkritéria 60 %)
Zástupce technického dozoru investora
(váha subkritéria 20 %)
Technický dozor investora – specialista vodohospodářské stavby
(váha subkritéria 20%)
V rámci subkritéria a) zadavatel hodnotil počet projektů pozemních staveb ukončených za
posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená osoba účastnila jakožto
technický dozor investora (specializace pozemní stavby), a to nad rámec referenčních
zakázek, kterými tato osoba prokazovala kvalifikaci (v profesním životopise bylo
jednoznačně rozlišeno, které zakázky prokazují kvalifikaci a které jsou součástí
hodnocení). V rámci hodnocení byly brány v potaz pouze pozemní stavby v hodnotě nad 40
mil. Kč bez DPH a to dle níže uvedené metodiky hodnocení:
pozemní stavby 40 – 80 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
pozemní stavby nad 80 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů

Maximální počet bodů, kterých mohl uchazeč dosáhnout bylo 100 bodů, což byl plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již nebyly
počítány.
Nejvýhodnější nabídka měla maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel při hodnocení bral v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně dokončeny za
posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená osoba účastnila jakožto
technický dozor investora (specializace pozemní stavby).
V rámci subkritéria b) zadavatel hodnotil počet projektů dopravních staveb ukončených za
posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená osoba účastnila jakožto
technický dozor investora (specializace dopravní stavby), a to nad rámec referenčních
zakázek, kterými tato osoba prokazovala kvalifikaci (v profesním životopise bylo
jednoznačně rozlišeno, které zakázky prokazují kvalifikaci a které jsou součástí
hodnocení). V rámci hodnocení byly brány v potaz pouze dopravní stavby v hodnotě nad 20
mil. Kč bez DPH a to dle níže uvedené metodiky hodnocení:
dopravní stavby 20 – 50 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
dopravní stavby nad 50 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů
Maximální počet bodů, kterých mohl uchazeč dosáhnout bylo 100 bodů, což byl plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již nebyly
počítány.
Nejvýhodnější nabídka měla maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel při hodnocení bral v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně dokončeny za
posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená osoba účastnila jakožto
technický dozor investora (specializace dopravní stavby).
V rámci subkritéria c) zadavatel hodnotil počet vodohospodářských projektů (staveb)
ukončených za posledních 10 let (ode dne podání nabídky), kterých se hodnocená osoba
účastnila jakožto technický dozor investora (specializace vodohospodářské stavby), a to nad
rámec referenčních zakázek, kterými tato osoba prokazovala kvalifikaci (v profesním
životopise bylo jednoznačně rozlišeno, které zakázky prokazují kvalifikaci a které jsou
součástí hodnocení). V rámci hodnocení byly brány v potaz pouze stavby, u kterých byla
realizována vodohospodářská stavba v hodnotě nad 4 mil. Kč bez DPH (hodnota realizované
stavby v rámci doložené zakázky) a to dle níže uvedené metodiky hodnocení:
vodohospodářská stavba 4 – 20 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 5 bodů
vodohospodářská stavba nad 20 mil. Kč bez DPH – za každou doloženou 10 bodů
Maximální počet bodů, kterých mohl uchazeč dosáhnout bylo 100 bodů, což byl plný počet
bodů v rámci tohoto subkritéria. Případné další stavby po dosažení hranice 100 bodů již nebyly
počítány.
Nejvýhodnější nabídka měla maximální počet dotčených projektů.
Zadavatel při hodnocení bral v potaz pouze ty projekty, které byly úspěšně dokončeny.
Dosažený počet bodů v rámci jednotlivých subkritérií byl následně vynásoben procentuální
vahou daného subkritéria. Tyto body pak byly sečteny a bylo dále postupováno dle výše
uvedeného 2. kritéria.

Na základě hodnotícího kritéria uvedeného výše bylo stanoveno pořadí nabídek následovně:

Nabídková cena za měsíc v Kč bez DPH
(váha 60 %)
Účastník

Nabídková cena Vážený počet bodů

Kvalifikace a zkušenosti osob plnících
veřejnou zakázku
(váha 40 %)
Počet bodů

Vážený počet bodů

Celkem bodů

Pořadí

Ing. Jiří Lampa

117 000,00 Kč

60,00

0

0,00

60,00

2

Sdružení SAFETY - ČECHENGINEERING - Centrum
Kopřivnice

128 000,00 Kč

54,84

100

40,00

94,84

1

Technický dozor investora (vedoucí
týmu) - 60 %
Účastník
Ing. Jiří Lampa
Sdružení SAFETY - ČECHENGINEERING - Centrum
Kopřivnice

Počet bodů

Vážený počet bodů

0

0,00

100

60,00

Zástupce technického dozoru
investora - 20 %
Účastník
Ing. Jiří Lampa
Sdružení SAFETY - ČECHENGINEERING - Centrum
Kopřivnice

Počet bodů

Vážený počet bodů

0

0,00

50

20,00

Technický dozor investora – specialista
vodohospodářské stavby - 20 %
Účastník
Ing. Jiří Lampa
Sdružení SAFETY - ČECHENGINEERING - Centrum
Kopřivnice

Počet bodů

Vážený počet bodů

0

0,00

100

20,00

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele Námitky proti rozhodnutí o výběru
dodavatele, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
výběru dodavatele dle § 242 zákona.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
podle § 242 uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
V Brně dne 21. 8. 2019

JUDr.
Michal
Šilhánek

Digitálně podepsal JUDr. Michal
Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679, cn=JUDr.
Michal Šilhánek, sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.08.21 13:43:04
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……………………………………………………………
Město Kopřivnice
Zastoupeno
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek

