Oznámení o výběru dodavatele
ve smyslu § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážený účastníku,
tímto Vám dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) oznamujeme, že zadavatel, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho,
příspěvková organizace, IČO 06668356, se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov, rozhodl v souladu
s § 122 odst. 1 zákona o výběru účastníka k uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1, evidenční číslo zadavatele
CIRI/2020/454.
Vybraným účastníkem je společnost:
ELMON spol. s r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 2547, IČO 47452161, se sídlem třída Masarykova 277, 550 01
Broumov.
Odůvodnění
Účastník prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených zákonem a zadavatelem zadávacími
podmínkami a jeho nabídka byla hodnocena jako nejvýhodnější podle zadavatelem stanoveného
hodnotícího kritéria.
Rozhodnutí o výběru účastníka k uzavření smlouvy je přílohou tohoto oznámení.
Poučení
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech,
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat takovému dodavateli, musí být doručeny
zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Písemná zpráva o hodnocení a posouzení
zpracovaná dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka

Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1

Zadavatel

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace,
IČO 06668356, se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

Zadávací řízení

Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce dle
§ 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Ev. č. zadavatele

CIRI/2020/454

Předpokládaná hodnota

838 000 Kč bez DPH

Zpráva o hodnocení nabídek
Seznam přijatých nabídek
Obchodní firma
IČO, sídlo

#

Datum a čas
přijetí

1

MYŠKA STAVBY s.r.o.
IČO 03659526, se sídlem Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují

08.10.2020
13:02:59

2

Průmstav Náchod s.r.o.
IČO 25275062, se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

08.10.2020
14:52:57

3

ELMON spol. s r.o.
IČO 47452161, se sídlem Třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

09.10.2020
11:42:00

Hodnoticí kritérium
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení je vždy celková cena plnění
v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená v krycím listu nabídky.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Nabídky na
dalších místech jsou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž
nabídka s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou je nabídkou nejméně výhodnou.
Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí

1.

#

Obchodní firma
IČO, sídlo

3

ELMON spol. s r.o.
IČO 47452161, se sídlem třída Masarykova 277, 550 01
Broumov

Nabídková cena
v Kč bez DPH

734 280,15

2.

2

Průmstav Náchod s.r.o.
IČO 25275062, se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

816 065,10

3.

1

MYŠKA STAVBY s.r.o.
IČO 03659526, se sídlem Nádražní 68, 549 57 Teplice nad
Metují

837 996,61

Zpráva obsahující výsledek posouzení splnění podmínek účasti
Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti po hodnocení nabídek dle § 39 odst. 4 zákona
Nabídka 1
Účastník

ELMON spol. s r.o.

IČO

47452161

Sídlo

třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

Základní způsobilost
Požadavek
Dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
Doklad o tom, že účastník nebyl v zemi svého sídla v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona
Doklad o tom, že účastník nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek.
Dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona
Doklad o tom, že účastník nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění
Dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona
Doklad o tom, že účastník nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona
Doklad o tom, že účastník není v likvidaci, nebylo proti němu
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Poznámka
Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem

Splnil?

ANO

Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem

ANO

Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem

ANO

Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem
Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem

ANO

ANO

2

Profesní způsobilost
Požadavek

Poznámka

Dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Autorizace v oboru
pozemní stavby

Elektronická kopie
prohlášení ke
kvalifikaci ze dne 5.
10. 2020 podepsaná
jednatelem

Elektronická kopie prohlášení ke kvalifikaci ze dne 5. 10. 2020
podepsané jednatelem. Uchazeč prokazuje tuto část
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele Jiřího Ptáčka.

Splnil?

ANO

ANO

Technická kvalifikace
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Seznam stavebních prací jako součást prohlášení ke kvalifikaci ze
dne 5. 10. 2020 a dále kopie originálu čestného prohlášení se
seznamem zakázek obdobného charakteru

Název dokladu

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení
seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadavky technické
kvalifikace

Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat realizace alespoň
jedné (1) zakázky na stavební práce, jejíž předmětem byla
rekonstrukce nebo stavba v rámci budovy občanské výstavby
nebo budovy pro bydlení, přičemž hodnota této zakázky byla
alespoň 500.000 Kč bez DPH.
Za budovu občanské výstavby se ve smyslu předchozího odstavce
považují objekty zařazené dle JKSO klasifikace stavebních objektů
do skupiny 801. Za budovu pro bydlení se považují objekty zařazené
dle JKSO klasifikace stavebních objektů do skupiny 803.
Seznam stavebních prací dle tohoto ustanovení musí obsahovat
alespoň: identifikační a kontaktní údaje objednatele; stručný popis
předmětu prací; dobu ukončení realizace prací v rozlišení alespoň
na měsíce; hodnotu prací v Kč bez daně z přidané hodnoty; v
případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce společně s
jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

Významná dodávka č. 1
Popis

Rekonstrukce Městského úřadu Broumov – podatelna a investice

Objednatel

Město Broumov

Datum ukončení

03/2020

Hodnota

2 950 000 Kč bez DPH

3

Přehled prokázání splnění kvalifikace
Základní způsobilosti

Prokázáno

Profesní způsobilost

Prokázáno

Technická kvalifikace

Prokázáno

Posouzení splnění dalších podmínek účasti
Posouzení nabídky

A/N

Krycí list nabídky

ANO

Plná moc

Poznámka
Nabídka podána
jednatelem společnosti

/
ANO

Viz výše a dále v
poznámce

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

ANO

Součást prohlášení o
kvalifikaci a o neexistenci
střetu zájmů ze dne 5. 10.
2020

Seznam poddodavatelů

ANO

Jiří Ptáček

Soupis prací s výkazem výměr

ANO

Rozpočet vyplněn
v souladu se zadávacími
podmínkami

Nabídková cena v Kč bez DPH

734 280,15

Doklady k prokázání naplnění podmínek kvalifikace

Obsahuje nabídka mimořádně nízkou nabídkovou
cenu?

NE

Viz níže

K nabídkové ceně účastníka komise uvádí, že nabídková cena ve výši 734 280,15 Kč bez DPH
odpovídá cca 87,62 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a cca 92,2 % průměru nabídkových
cen všech účastníků. Z předloženého položkového rozpočtu vyplývá, že části nabídky, které jsou
pro stanovení nabídkové ceny podstatné (HSV+PSV), odpovídají standardním tržním cenám.
Komise nemá pochybnosti o tom, že by účastník nebyl za nabídkovou cenu schopen realizovat
předmět veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a kvalitě. Celková nabídková cena účastníka tak
není mimořádně nízká ve smyslu § 113 zákona.
Účastník prokázal splnění všech podmínek účasti. Komise zadavateli doporučuje vybrat
účastníka k uzavření smlouvy.

4

