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Oznámení o výběru dodavatele
podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

I.

Informace o zadavateli

Zadavatel:
Sídlem:
IČO:
II.

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
708 88 337

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích

III. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení nabídek a posouzení nabídky vybraného
dodavatele rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2039/21/R33 ze dne 1. 9. 2021 podle
ustanovení § 122 odst. 1 ZZVZ o tom, že
vybraným dodavatelem
k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku je účastník zadávacího řízení společnost První KEY –
STAV, a.s., se sídlem 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 253 85 127 (dále jen „vybraný
dodavatel“).
IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele
Zadavatel v souladu s § 114 ZZVZ v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti a že ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením
§ 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí nabídek takto:
Pořadové
č.
1.

2.

3.
4.

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Identifikační údaje účastníka
IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
První KEY – STAV, a.s.
Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 FrýdekMístek
IČO: 25385127
ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO: 00558010
Navláčil stavební firma, s.r.o.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 25301144

Výsledné
pořadí
nabídek

38 350 504,15

3.

36 682 584,26

1.

39 473 373,06

4.

38 022 051,28

2.

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je
nabídka účastníka První KEY – STAV, a.s., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel konstatuje, že
tuto nabídkovou cenu nepovažuje za mimořádně nízkou vzhledem k předmětu veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku. Splnění podmínek prokázal níže uvedenými doklady.
V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ zadavatel zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného
dodavatele. Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 1781, je založen ve spisu.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci v nabídce:





formulář nabídky obsahující čestné prohlášení vybraného dodavatele ze dne 4. 8. 2021 – k prokázání
splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ, profesní způsobilosti dle ustanovení
§ 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ a technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c), a d) ZZVZ,
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2. 6. 2021,
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací
– k prokázání splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
osvědčení o autorizaci hlavního stavbyvedoucího – k prokázání splnění profesní způsobilosti
dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a d) ZZVZ

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti
podle ustanovení § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Zadavatel v zadávací dokumentaci
požadoval předložení dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis
ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením
živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“
či jeho ekvivalent. Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 2. 6. 2021, kde má, mimo jiné, uveden předmět podnikání
„Projektová činnost ve výstavbě“ s datem vystavení 8. 7. 2009.
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Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 ZZVZ:
Zadavatel v zadávacích podmínkách ekonomickou kvalifikaci nepožadoval.
Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Zadavatel v zadávací dokumentaci
požadoval doložení seznamu významných stavebních prací poskytnutých účastníkem za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto
stavebních prací.
V seznamu významných stavebních prací měla být uvedena cena stavebních prací a datum dokončení
stavebních prací, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření.
V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí alespoň 2 stavebních prací spočívajících
v novostavbě či rekonstrukci budovy spadající dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým
statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 do kategorie budovy bytové – kód CZ – CC 11 nebo budovy
nebytové – kód CZ – CC 12, každé v hodnotě nejméně 17.000.000, - Kč bez DPH.
Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením seznamu významných
stavebních prací včetně čestného prohlášení, že jejich realizací splňuje technickou kvalifikaci ve smyslu
ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Z předložených dokladů vyplývá, že vybraný dodavatel realizoval následující významné stavební práce:



V září roku 2020 vybraný dodavatel dokončil stavební práci „Zkvalitnění výuky ZŠ Mosty u Jablunkova
– stavební práce“ (objednatelem byla obec Mosty u Jablunkova), s investičními náklady stavby
35.600.000, - Kč bez DPH, spadající do sekce 12-126311 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
V srpnu roku 2019 vybraný dodavatel dokončil stavební práci „Novostavba lékárny a onkologie“
(objednatelem bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o.), s investičními náklady stavby
55.440.000 - Kč bez DPH, spadající do sekce 12-126412 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ: Zadavatel požadoval předložení
seznamu členů realizačního týmu a doložení jejich odborné kvalifikace.
Požadavky na člena realizačního týmu byly následující:
Hlavní stavbyvedoucí:
-

-

-

autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 a § 5
odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
(prokazuje se předložením prosté kopie platného osvědčení o autorizaci),
přičemž v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň dvakrát
zastávala pozici hlavního stavbyvedoucího při novostavbě či rekonstrukci budovy spadající
dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné 1. 1. 2019
do kategorie budovy bytové – kód CZ – CC 11 nebo budovy nebytové – kód CZ – CC 12, každé
v hodnotě nejméně 17.000.000, - Kč bez DPH,
minimálně 10 let praxe při řízení stavebních prací,
v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje, že pozice hlavního
stavbyvedoucího musí být plněna přímo vybraným dodavatelem.
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Vybraný dodavatel prokázal splnění daného kritéria kvalifikace předložením výše uvedených dokladů včetně
čestného prohlášení, že splňuje technickou kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Z předložených dokladů vyplývá následující:
Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Karel Krchňáček:



V.

je autorizovaným inženýrem (předložil kopii osvědčení o autorizaci č. 17152, která mu byla udělena
ke dni 19. 2. 1997);
v posledních 5 letech zastával pozici hlavního stavbyvedoucího u těchto významných stavebních
zakázek
o V září roku 2019 vybraný dodavatel dokončil stavební práci „Stavební úpravy budovy č. 5“
(objednatelem byla společnost SIEMENS s.r.o.), s investičními náklady 23.470.000, - Kč,
spadající do sekce 12-122019 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).
o V srpnu roku 2019 vybraný dodavatel dokončil stavební práci „Novostavba lékárny
a onkologie“ (objednatelem bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o.), s investičními
náklady 55.440.000, - Kč, spadající do sekce 12-126412 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy

Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval.
VI. Výsledek zkoušek vzorků
Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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