Zadavatel
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Projektová dokumentace na bytový dům, ul. K Archivu
1993/2, v Novém Jičíně
Způsob zadání
Veřejná
zakázka
vypsaná
formou
zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 24.10.2019

Věc: Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel na základě ustanovení § 50 zákona oznamuje všem účastníkům
zadávacího řízení, že vybraným dodavatelem je
Nabídka č. 7
Obchodní firma nebo název MR Design CZ, s.r.o.
Sídlo
nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708
00 Ostrava - Poruba
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
25388606
DIČ
CZ25388606
Odůvodnění výběru dodavatele:
Fyzické osoby podílející se na hodnocení - členové komise
JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
Eva Friedecká - vedoucí Oddělení technických a ekonomických činností OB
Marek Pavelka - bytový technik OB
Ing. Michal Hub - vedoucí Oddělení investic ORI
Seznam hodnocených nabídek
Poř.č. Obchodní firma/název
nabídky
1.
Ing. Radko Vondra
2.
KAMPARA, s.r.o.
3.
Energy Benefit Centre, a.s.
4.
EUROprojekt build and technology, s. r. o.
5.
LAPLAN, s.r.o.
6.
ARPIK OSTRAVA, s.r.o.
7.
MR Design CZ, s.r.o.
8.
JH Plan, s.r.o.
9.
F.E.D., s.r.o.
11.
Gaudia Design, s.r.o.
12.
PPS Kania, s.r.o.
13.
UNIVERS projekt, v.o.s.
14.
ATRIS, s.r.o.
15.
Koordinace staveb, s.r.o.
16.
FAKO, spol. s r.o.

Seznam vyloučených nabídek
Poř.č. Obchodní firma/název
nabídky
10.
Komplexní služby Dušek, s.r.o.
Odůvodnění vyloučení:
Předložená nabídka nesplnila požadavky na technickou kvalifikaci, nesplnila tak
zadávací podmínky a nemohla být zařazena ho hodnocení.
Z údajů uvedených v Seznamu významných služeb realizačního týmu pro Nový Jičín
vyplývá, že žádná z poskytnutých služeb nesplňuje požadavek zadavatele
na prokázání technické kvalifikace, neboť žádná z uvedených služeb objednateli
nebyla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení,
s výjimkou poskytnuté služby ZF Engineering Plzeň s.r.o. – přístavba haly PDIVISION, jejíž plnění proběhlo v posledních 3 letech před zahájením zadávacího
řízení. Tato poskytnutá služba však nesplňuje požadavek zadavatele na výši
investičních nákladů projektované stavby, jež musí činit nejméně 15 mil. Kč bez DPH
resp. 30 mil. Kč bez DPH.
Dále z předloženého Seznamu významných služeb realizačního týmu pro Nový Jičín
jednoznačně nevyplývá, kdo je dodavatelem poskytnutých služeb, přičemž dokument
není podepsaný oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení tak, jak je
požadováno zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Popis hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 zákona. Hodnotícím
kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. V rámci pravidel pro hodnocení nabídek
zadavatel stanovuje následující kritéria hodnocení, kterým přiděluje níže uvedenou
váhu.
1. Celková nabídková cena
2. Zkušenosti členů týmu

80%
20%

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií:
Hodnotící kritérium č. 1 Nabídková cena s váhou 80%
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny
účastníka za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bude v tomto dílčím kritériu
přiřazeno 100 bodů. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky s nejnižší nabídkovou cenou
k hodnocené nabídce.
Hodnotící kritérium č. 2 Zkušenosti zpracovatele projektové dokumentace
s váhou 20%
Subkritérium č. 1
V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti zpracovatele
projektové dokumentace na základě jím předloženého seznamu realizovaných
zakázek.
Do hodnocení se budou počítat maximálně 3 provedené zakázky v posledních 3
letech, které budou splňovat minimálně tyto podmínky:

Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb, případně
jednostupňovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení, a to pro
bytové domy a domy pro občanskou vybavenost obdobného účelu využití, kde
investiční náklady projektované stavby činily nejméně 30 mil. Kč bez DPH.
Bodové hodnocení subkritéria č. 1 zpracovatele projektové dokumentace za počet
provedených zakázek:
1 provedená zakázka
2 body
2 provedené zakázky
4 body
3 provedené zakázky
6 bodů
Subkritérium č. 2
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti zpracovatele projektové
dokumentace na základě jím předloženého seznamu realizovaných zakázek.
Do hodnocení se budou počítat maximálně 3 provedené zakázky v posledních 3
letech, které budou splňovat minimálně tyto podmínky:
Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb, případně
jednostupňovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení, a to pro
bytové domy a domy pro občanskou vybavenost obdobného účelu využití, kde
investiční náklady projektované stavby činily nejméně 15 mil. Kč bez DPH.
Bodové hodnocení subkritéria č. 2 zpracovatele projektové dokumentace za počet
provedených zakázek:
1 provedená zakázka
1 bod
2 provedené zakázky
2 body
3 provedené zakázky
3 body
V rámci obou subkritérií bude zpracovateli projektové dokumentace přidělen
příslušný počet bodů dle výše uvedeného klíče a tyto body budou sečteny.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším takto získaným počtem bodů, které
bude v tomto kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru získaných bodů hodnocené nabídky
k počtu získaných bodů nejlépe hodnocené nabídky (tj. nabídky s nejvyšším počtem
získaných bodů).
Výsledek hodnocení nabídek
pořadí
číslo
název uchazeče
úspěšnosti nabídky
1.
7.
MR Design CZ, s.r.o.
2.
14.
ATRIS, s.r.o.
3.
2.
KAMPARA, s.r.o.
4.
13.
UNIVERS projekt, v.o.s.
5.
8.
JH Plan, s.r.o.
6.
16.
FAKO, spol. s r.o.
7.
11.
Gaudia Design, s.r.o.
8.
15.
Koordinace staveb, s.r.o.
9.
1.
Ing. Radko Vondra
10.
9.
F.E.D., s.r.o.

celkem bodů
10000,0
9518,6
9191,1
8847,6
8549,2
8548,9
8231,4
8096,0
8043,5
7946,5

12.
13.
14.
15.

4.
3.
5.
6.

EUROprojekt build and technology, s. r. o.
Energy Benefit Centre, a.s.
LAPLAN, s.r.o.
ARPIK OSTRAVA, s.r.o.

7914,9
7198,7
6867,0
6629,1

Přílohou Oznámení o výběru dodavatele je hodnotící tabulka.
Vybraný
dodavatel
splnil
podmínky
účasti
v zadávacím
řízení.
Vybraný dodavatel splnil kritéria kvalifikace, a to předložením níže uvedených
dokladů.
Nabídka č. 7 – MR Design CZ, s.r.o.
Kvalifikace
Způsob prokázání
Základní způsobilost
Profesní způsobilost

Technická
kvalifikace

Povinné součásti
nabídky

Výsledek
posouzení
kopie čestného prohlášení o splnění základní ANO
způsobilosti ne starší 3 měsíců přede dnem
podání nabídky
kopie výpisu z Obchodního rejstříku ne starší ANO
3 měsíců přede dnem podání nabídky
kopie výpisu z Živnostenského rejstříku, ANO
oprávnění k podnikání v oboru Projektová
činnost ve výstavbě
kopie Osvědčení o odborné způsobilosti v ANO
oboru pozemní stavby
kopie seznamu významných služeb (min. 1 ANO
služby)
v
oblasti
projektových
prací
na zpracování
projektové
dokumentace
ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provádění staveb, případně
jednostupňovou dokumentaci pro společné
územní a stavební povolení, a to pro bytové
domy a domy pro občanskou vybavenost
obdobného účelu využití, kde investiční náklady
projektované stavby činily nejméně 30 mil. Kč
bez DPH
kopie seznamu významných služeb (min. 1
ANO
služby) v oblasti projektových prací
na zpracování projektové dokumentace
ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provádění staveb, případně
jednostupňovou dokumentaci pro společné
územní a stavební povolení, a to pro bytové
domy a domy pro občanskou vybavenost
obdobného účelu využití, kde investiční náklady
projektované stavby činily nejméně 15 mil. Kč
bez DPH
kopie Smlouvy o dílo
ANO

Poučení:
Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je účastník zadávacího
řízení oprávněn podat námitky dle §241 - §244 zákona.
v Novém Jičíně, dne 28.11.2019
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
………………………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby jednat za zadavatele

