PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217 ZZVZ
Zadavatel:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo / doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za zadavatele:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Akciová společnost
Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany
47675772
CZ47675772
RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti

„Uničov- obnova sítí v povodí sběrače D“

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
Písemná zpráva obsahuje:
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku,
b) použitý druh zadávacího řízení,
c) označení účastníků zadávacího řízení,
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří
byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita,
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k
tomuto došlo,
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity,
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejní písemnou zprávu na profilu
zadavatele.
a) Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě
Předmět veřejné zakázky:
Název
Stavební práce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Architektonické, technické a zeměměřičské služby

CPV
45000000–7
45231300-8
71250000–5
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Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části veřejného vodovodu a veřejné kanalizace ve městě
Uničov, kraj Olomoucký, v ulicích J. z Poděbrad, U Stadionu, Vladislavova a Přemyslova. Vlastník
veřejných sítí vodovodu a kanalizace Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. v těchto ulicích
vytipoval úseky vodovodu a kanalizace, které jsou již na hranici své životnosti a tyto úseky budou
vyměněny výkopem za nová potrubí v dimenzích u kanalizace dle Generelu kanalizace města
Uničova resp. u vodovodu dle Generelu vodovodu města Uničova.
Trasy rekonstruovaného vodovodu i kanalizace jsou vedeny odlišně od tras stávajícího vodovodu a
kanalizace, zejména pak z důvodu později umístěných inženýrských sítí nebo výsadby stromů do
ochranného pásma stávajícího vodovodu.
Jedná se o stavbu trvalou, hlavním účelem stavby je prodloužení životnosti veřejného vodovodu a
kanalizace pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a bezpečné odvádění odpadních vod směrem
na ČOV.
Stavba zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce stok veřejné kanalizace v rozsahu: 571,45 m
Rekonstrukce veřejných vodovodních řadů v rozsahu: 910,80 m
Napojení všech z kamerového průzkumu zjištěných funkčních stávajících kanalizačních přípojek na
rekonstruované úseky stok
Celkový počet dopojení kanalizačních přípojek: 66 ks
Celková délka dopojení kanalizačních přípojek (DN150, DN200): 128,50 m
Napojení všech vodovodních přípojek dle podkladů provozovatele vodovodu na rekonstruované úseky
vodovodních řadů
Doplnění odbočení z vodovodního řadu u nemovitostí, které dnes mají sdružené vodovodní přípojky
Celkový počet dopojení vodovodních přípojek: 46 ks
Celková délka dopojení vodovodních přípojek (d25, d32): 101,50 m
Výměna všech stávajících hydrantů a uzávěrů v rekonstruovaných úsecích dle zásady kus za kus.
Rekonstrukce uličních vpustí, které jsou umístěny ve výkopech pro kanalizaci nebo vodovod
Oprava stavbou dotčených komunikací a zpevněných ploch, uvedení do původního stavu dle
požadavků jednotlivých správců komunikací
Oprava stavbou dotčených zelených pásů, uvedení do původního stavu
Ochrana zeleně během výstavby
Statické zajištění sloupů veřejného osvětlení nebo sloupů NN, pokud se nacházejí v blízkosti výkopů
Zajištění ochrany všech inženýrských sítí v blízkosti stavby (s nutností provedení přeložek u jiných
inženýrských sítí projekt neuvažuje)

Stavba nezahrnuje:
•
•
•

Rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních přípojek (pokud nejsou dotčené stavbou)
Výstavbu nových vodovodních přípojek u nemovitostí, které mají dnes sdružené vodovodní přípojky
Rekonstrukci stávajících uličních vpustí (pokud nejsou dotčené stavbou)

Charakteristika stavby:
IO A
IO A
IO B
IO B
IO C
IO C

Obnova sítí v ulici J. z Poděbrad
Obnova sítí v ulici J. z Poděbrad
Obnova sítí v ulici U stadionu
Obnova sítí v ulici U stadionu
Obnova sítí v ulici Vladislavova
Obnova sítí v ulici Vladislavova
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IO D
IO D
VON
VRN
ON
Cena sjednaná ve smlouvě:
25 980 798,51 Kč bez DPH

Obnova sítí v ulici Přemyslova
Obnova sítí v ulici Přemyslova
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší rozpočtové náklady
Ostatní náklady

b) Zvolený druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na stavební práce
Užší podlimitní řízení dle § 58 ZZVZ

c) Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení a jejich nabídnutá hodnotící
kritéria
Žádost o účast č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Žádost o účast č. 2:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Žádost o účast č. 3:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Žádost o účast č. 4:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost s ručením omezeným
25374311

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Akciová společnost
60838744

AQUASYS spol. s. r. o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Společnost s ručením omezeným
25344447

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Divize Pozemní stavby Morava:
Sokolská 2800/99, 702 00 Moravská Ostrava
Akciová společnost
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IČ:
Žádost o účast č. 5:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Žádost o účast č. 6:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídka č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídka č. 2:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídka č. 3:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:

46678468

POHL CZ, a.s.
Odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Akciová společnost
25606468

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Akciová společnost
46342796

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost s ručením omezeným
25374311
25 980 798,51

AQUASYS spol. s. r. o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Společnost s ručením omezeným
25344447
26 988 000,-

POHL CZ, a.s.
Odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Akciová společnost
25606468
26 308 454,80

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:

----------------------------

Důvod vyloučení:
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
INSTA CZ s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
pobytu (příp. doručovací adresa):
Společnost s ručením omezeným
Právní forma:
25374311
IČ:
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnocení nabídek provedl zadavatel podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s ust. § 114
odst. 2 ZZVZ hodnotil ekonomickou výhodnost nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.
Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkových cen bez DPH, přičemž na
1.pořadí se umístila nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním pořadí nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou.
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
GEO Marchovsky, s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Bělkovice-Lašťany č.p. 230
pobytu (příp. doručovací adresa):
783 16
25817639
IČ:
Část veřejné zakázky, kterou hodlá
vybraný účastník těmto osobám zadat:

živn. Oprávnění pro výkon zem. Činností, úřední
oprávnění pro ověřování výsl. Zem. Činností

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, bylali použita
-----------------------------h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-----------------------------i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
------------------------------

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
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------------------------------

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
------------------------------

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
------------------------------

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
------------------------------

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona může zadavatel požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele
nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval zadavatelem
určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
Ve smyslu ust. § 78 odst. 2 zákona nesmí podmínka minimální výše ročního obratu přesahovat
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Smyslem právní úpravy kvalifikace dodavatelů v zákonu o zadávání veřejných zakázek je dosažení
stavu, kdy veřejné zakázky budou plněny pouze takovými dodavateli, kteří jsou s ohledem na objem,
předmět a charakter zakázky schopni zakázku řádně splnit.
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil požadavek na prokázání ekonomické kvalifikace
dodavatelů, takový, aby nebyl tento rozsah považován za diskriminační.
Předpokládaná hodnota dotčené zakázky činí částku 22, 53 mil. Kč bez DPH, požadavek zadavatele
na prokázání obratu byl 40 mil Kč bez DPH.
Stanovené kritérium ekonomické kvalifikace je tedy zcela adekvátní a v souladu se zákonem.

V Olomouci dne ………………….2019

Digitálně podepsal

RNDr. Ivan RNDr. Ivan Kosatík
Datum: 2019.06.13
Kosatík
09:58:11 +02'00'

……………………………………………………………………………………
RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti

6

