
 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

Označení veřejné zakázky 

Název zakázky: Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové 

1. Označení zadavatele 

Obec České Meziříčí 

se sídlem Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 

IČ: 00274810 

Zastoupená: Ing. Milanem Žďárkem, starostou obce 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění je vybudování kanalizačního systému (vč. kanalizačních přípojek) 

v neodkanalizované části obce České Meziříčí. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace. 

Účelem stavby kanalizace je nahradit lokální, stávající nedostatečné čištění splaškových vod napojením 

na kanalizační systém obce České Meziříčí s příslušným čištěním v komunální ČOV. 

V obci je navržena gravitační kanalizace z potrubí DN300, kanalizační přípojky DN150 a 200. 

I vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům není v ulici Boženy Němcové navržena tlaková 

kanalizace. 

Kanalizační gravitační potrubí bude z plastového potrubí PLNÉ ŽEBRO PP SN 16 DN300, kanalizační 

přípojky budou z potrubí DN200 a 150, konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v 

řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním. Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou 

„in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno. Způsob výroby 

tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy. 

Kanalizační sběrače: 

sběrač „S6“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 - DN300 – 1713,06 m 

sběrač „S6-1“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 - DN300 – 31,0 m 

sběrač „S6-2“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 35,0 m 

sběrač „S6-3“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 37,0 m 

sběrač „S6-4“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 60,0 m 

sběrač „S6-5“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 42,0 m 

sběrač „S6-6“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 16,0 m 

sběrač „S6-7“ – PP PLNÉ ŽEBRO SN16 – DN250 – 23,0 m 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Cena bez DPH:   36 319 858,00 Kč 

DPH:     7 627 170,20 Kč 

Cena vč. DPH  43 947 028,20 Kč 

4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka na stavební práce zadána v užším podlimitním řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájená dne 29. 4. 

2019 odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, 

které bylo uveřejněno dne 30. 4. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-014231. 

  



 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení  

 

Seznam účastníků, kteří podali žádost o účast 

Poř. číslo účastníka Obchodní firma/jméno účastníka Adresa sídla, IČ 

Účastník 1 Stavoka Kosice, a.s. 

Kosice 130 

503 51 Kosice 

IČ: 25275119 

Účastník 2 VODOEKOSTAV s.r.o. 

Černilovská 25/1 

Rusek 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 49814052 

Účastník 3 KVIS Pardubice a.s. 

Rosice 151 

533 53 Pardubice 

IČ: 46506934 

Účastník 4 GEOSAN GROUP a.s. 

U Nemocnice 430 

Kolín III 

280 02 Kolín  

IČ: 28169522 

Účastník 5 
Společnost „České Meziříčí – RI-

STAV a MBM“ 

Správce společnosti: 

RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 784 01, Litovel, IČ: 

25350366 

Společník: 

MBM TRADE CZ s.r.o.,  Starokolínská 308, Újezd 

nad Lesy, 190 16 Praha 9, 

IČ: 25507222 

Účastník 6 VPK Suchý s.r.o. 

Komenského nám. 12 

281 44 Zásmuky 

IČ: 27085201 

Seznam účastníků, kteří podali nabídku 

Poř. číslo účastníka Obchodní firma/jméno účastníka Adresa sídla, IČ 

Účastník 1 KVIS Pardubice a.s. 

Rosice 151 

533 53 Pardubice 

IČ: 46506934 

Účastník 2 VODOEKOSTAV s.r.o. 

Černilovská 25/1 

Rusek 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 49814052 

Účastník 3 Stavoka Kosice, a.s. 

Kosice 130 

503 51 Kosice 

IČ: 25275119 

Účastník 4 VPK Suchý s.r.o. 

Komenského nám. 12 

281 44 Zásmuky 

IČ: 27085201 



 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Označení vyloučeného účastníka 

Stavoka Kosice, a.s. 

Kosice 130 

503 51 Kosice 

IČ: 25275119 

39 902 409,98 Kč bez DPH 

 

Zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky požadoval v souladu s § 41 a násl. zákona, aby 

účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. Dle § 41 odst. 4 zákona prokáže 

účastník zadávacího řízení v nabídce poskytnutí jistoty:  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,  

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo  

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 

podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.  

Zadavatel dále v návaznosti na § 211 odst. 3 zákona stanovil, že nabídky budou přijímány pouze 

v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) (§ 107 odst. 

1 zákona). Účastník Stavoka Kosice, a.s. neprokázal ve lhůtě pro podání nabídek poskytnutí jistoty 

zákonem a zadávacími podmínkami veřejné zakázky požadovaným způsobem, neboť jeho nabídka 

podaná prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele neobsahovala originál záruční listiny 

v elektronické podobě. Účastník do nabídky vložil doklad o poskytnutí jistoty formou bankovní 

záruky prostřednictvím scan kopie záruční listiny, nikoliv prostřednictvím originálního souboru záruční 

listiny poskytnutého bankou včetně elektronických podpisů.  

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich 

ekonomické výhodnosti.  Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové 

ceny v Kč bez DPH. Komise tedy přistoupila k sestavení pořadí nabídek, kde nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou v Kč bez DPH je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a umístila se tedy první v 

pořadí, ostatní nabídky jsou řazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny. 

Označení vybraného dodavatele 

1. VODOEKOSTAV s.r.o. 

Černilovská 25/1 

Rusek 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 49814052 

36 319 858,00 Kč bez DPH 

 

8. Ostatní účastníci a jejich nabídkové ceny 

 

Ostatní účastníci 

2. VPK Suchý s.r.o. 

Komenského nám. 12 

281 44 Zásmuky 

IČ: 27085201 

37 673 745,29 Kč bez DPH 

3. KVIS Pardubice a.s. 

Rosice 151 

533 53 Pardubice 

IČ: 46506934 

38 541 440,56 Kč bez DPH 



 

 

 

9. Označení poddodavatele/ů 

VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČ: 26746573 -> odborné vedení stavby 

autorizovanou osobou při provádění stavby, účast při samotném provedení stavby. 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758 -> 

účast při samotném provedení stavby. 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

Nepoužito. 

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Nepoužito. 

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Nepoužito. 

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

Nerelevantní. 

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nepoužity jiné komunikační prostředky namísto elektronických.  Elektronické prostředky byly pro 

podání žádostí o účast a nabídek vyžadovány. 

 

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  

 

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  

Nerelevantní, jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. 

 

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

Nerelevantní. Požadovaná min. výše ročního obratu nebyla stanovena ve výši přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

 

 

 V Českém Meziříčí dne 27. 9. 2019 

 

 

                      

    Ing. Milan Žďárek, starosta 

obec České Meziříčí 
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