
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 56 
 DNE: 18. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 899/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stezka kolem Konventu“    

 

ANOTACE: 
Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stezky 
kolem rybníku Konvent“ 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 
výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stezky kolem rybníku 
Konvent“ tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.   

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval:  
 

Předkládá: odbor SRI 

 

 



Nazev materialu: Vysledky vyberoveho Ffzenf na dodavatele stavby ,Revitalizace stezky 
kolem rybnfku Konvent" 

Pocet stran: 1 

Pocet pffloh: Protokol o druhem jednanf hodnotfcf komise 3 

Pop is 
Vei'ejna zakazka na dodavatele stavby ,Revitalizace stezky kolem rybnfku Konvent" 

Dopad do rozpoctu mesta 
Dopad do rozpoctu na rok 2021, nabfdkova cena 5 374 108, 79,- Kc bez DPH tj. 6 502 671, 37,
Kc vcetne DPH 

Geneze pripravy 

Vypracovanf projektove dokumentace v obdobf r. 2019 firmou ENVIGEST s.r.o., NMNM 
Vyhlasenf vyberoveho i'fzenf na dodavatele stavby 

Navrh reseni 
1. RM schvaluje die pi'edlozeneho materialu 
2. RM neschvaluje die pi'edlozeneho materialu 

Varianty navrhu usnesenl 

Rada mesta po projednanf schvaluje vysledky vyberoveho rfzenf na dodavatele stavby 
,Revitalizace stezky kolem rybnfku Konvent" tak jak je doporucila komise pro posouzenf a 
hodnocenf nabfdek. 

Rada mesta po projednanf neschvaluje vysledky vyberoveho i'fzenf na dodavatele stavby 
,Revitalizace stezky kolem rybnfku Konvent" tak jak je doporucila komise pro posouzenf a 
hodnocenf nabfdek. 

Doporuceni predkladatele 
Odbor strategickeho rozvoje a investic doporucuje material c.j. 899/2020/SRI schvalit 

Stanoviska 
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PROTOKOL 0 DRUHEM JEDNANI HODNOTICI KOMISE 

ADMINJSTRACE 

r-------·"·······-·-------Y~f~J~~-zakazka ..... ____ 1 

Revitalizace stezky kolem rybniku 
Konvent 

Verejna zakazka je zadavana die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanl verejnych 
zakazek, ve znenf pozdejsich predplsu (dale jen Zakon) 

Druh zadavadho fizeni Zjednodusene QOdlimit!J.L[fzenf 
-Dru'hiaka~~Y.. .. ... '"" 

Stavebnf_pr~_ce 
"' ~~,..... 

. Pr.~~P.Q_Kfffidan~ hod_l1<?!?t~~kazky---- 4.674.515,78~- .Kc bez DPH ·-Adresa profilu zadavatele https:/fzakazky.zdarns.c~L. 
Datum zahajenf Nzenf 23.9.2020 

Zakazka je zadavana v certifil<ovanem elektronickem m3stroji E-ZAK, ktery je 
dostupny na https://zakazky.zdarns.cz/ 

r Zadavatel: 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zlzkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

i 

.?-astoupenf podle § 43 zakon§...:. -
QCM, s.r.o. 
se sfd!em Hersplcka 813/5, 
639 00 Brno 
zapsana v obchodnim rejstrfku 
splsova znacka c 40722 vedena u 
Krajskeho soudu v Brne 

trco: oo29ss1)~--.. -=-·-- ____ .. ____________ rco: ... 26262s2s 
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1 PROTOKOL 0 DRUHEM JEDNANI HODNOTICI KOMISE 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 27, 10. 2020 

1.1 Uvodni ustanoveni 

Hodnotfd komise plni zaroven funkci: 

• komise pro posouzenf nab!dek 

l<omise zasedla vyse uvedeneho dne na adrese sfdla zadavatele od 12:00. 

Je prftomno 5 radne jmenovanych C!enu komise. 

C!enove komise prevzall svoje jmenovanf a prohlasujl svoji nepodjatost ve 
smyslu § 44 Zakona. 

Komise muze jednat a usnaset se. 

1.2 Posouzenl nabldek vc. kvalifikace 

Komise konstatuje, ze vyzvany ucastnlk ve lhute stanovene komisf reagoval na 
zadost 0 objasnenf nekterych nejasnost! v j{:ho nabfdce. 

Ucastnfk GREEN PROJECT s.r.o, ICO: 27195783 doplni!J ze: 

Prrni- Ret·ttnli::ac!l ::ltm<>Ckt}lw 1y1Jmlw - Kompktni (.:o-0Hz:d:e di!a - y:jtchz <;;oucasti bvJ,, r.:-konstn.il<c•:
nebo novost,1vba kmDJJntk-.;d. V(ctne t].tlf<:L a souc,1Sn•': !>yld 
•; pa..illa.tl<_ove :s_on.J n··bo p,1matko•t.; r.~zerv,'Jci. 

Druhit - Lob('::sf.::,' pm"k - pr.::d!oz,:n,i v.::t'.;.jn,i zakazka ob.,;~hov.:~la j.:~k !X>rkovof .:.:csty ,1 konwnik.:~.:e, tak 
vyhlidkovi:- molo - at}'J)tck,) df<::vt~n.J konstrokct:? i most - .:lt/pidd df"t::v0n.:l konstrukce. 

neti - Ludvfk01' pod .Sinrkem - Kompletr)i realiZc1Ct: di1d . je-jich:i s<>UCJ·~ti by/a re:kon::;tJ ukce nebo 
novostavba komumk1ci 'Jcdnt: mostli nebQ_i7l'l~:..k_•,_utihn ckeven'.lch kon·~tcl.l!5<:i. a sow:asnc byla 
r•;0lizov,1n,;._ye_zvl0$,..tt' t;hrffin~n~D.l.il?_s:.mi {tj. n,irodni lX'rk, chrc1nt2-na kt\'ljinn.?t oblast, n.:lrodni pi'irodni 
rezervac...::, pi·irodni rezer•!.:><:e, n:\rodtli pi"trodni p,1m.3tka nebn pi'irodni pam.'itka). 

Pro tiplno5t uvcidimr::-, z<: $1: j<:·dn,i 0 rx:.: diz,"ld Z,:'Jk;L:kv ., LUd\tikov~ pod Smrk·:-m u (.p.l3 na L'lz,;nu 
CHKO Jiz.;:rskti: hor<;. 

z doplnenych informacf vyplyva, ze prcdlozene referencnf zakazky splnujl 
vsechny podmlnky stanovene zadavad dokurnentad. Nabfdkova cena ueastnlka 
cini 5.374,108,57 - je tedy o 696.592,791 - Kc bez DPH vyssl1 nez predpok!ada 
hod nota verejne zakazky. Zadavatelem stanovena predpokladana hod nota 
nebyla zaroven maximalni a neprekroclte!na, a proto nabldkova cena neodporuje 

Slranka :z z. 3 
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zadavadm podmlnkam. Komise dodava, ze nabfdka, ktera se umlstila jako druha 
v poradf obsahova!a nabfdkovou cenu ve vysi 7.487.600,00. 

Komise se rovnez jednomyslne shodla, ze nabfdka je bezvadm) a neobsahuje 
mimoradne nfzkou nabfdkovou cenu. 

1.3 Zaverecna ustanovenl 

Komise doporucuje ZadavateH vybrat ucastnfka GREEN PROJECT s.r.o, ICO: 
27195783, jelikoz jeho nabfdka je ekonomicky nejvyhodnejsf. Komise ukoncila 
svoji Cinnost. 

1.4 Podpisy clenu komise 

I Prftomn'fct¥nove 
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