Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2021 konané dne 23.07.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., - členové rady.
Omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk, Ing. Karel Torn, CSc.
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.
Starosta zahájil zasedání RM v 10:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.
Program:
1
Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT – vyhodnocení VŘ

1. Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT – vyhodnocení VŘ
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT“
VZ-OI-2021-001
odbor investiční (dále „OI“)

Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu zjednodušeného podlimitní řízení.
Výzva k podání nabídky byla v období 22.04. 2021 – 13.05.2021 zveřejněna v Národním
elektronickém nástroji, dále jen “NEN“. Byly podány dvě nabídky.
Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním postupem.
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena bez DPH.
Za nejúspěšnější nabídku byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel
po kontrole účastníkem předložené nabídky vyzval účastníka k dodatečnému doplnění následujícího:
1. v souladu s bodem 6.3 písm a) zadávací dokumentace seznamu minimálně 4 stavebních prací
obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, ve smyslu
§ 79 odst. 2 písm. a) Zákona, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto
prací;
2. v souladu s bodem 6.3 písm. b) podbod 3. a 4. alespoň 1 osobu disponující certifikací OZO nebo
TPO v oblasti PBZ (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) a alespoň 1 osobu
disponující certifikací Ministerstva životního prostředí kategorie I o oprávnění se zacházením s f-plyny
a regulovanými látkami a současně s platnou kvalifikací podle § 7 vyhlášky č.50/1978 Sb.;
3. informaci, zda účastník je nebo není malým nebo středním podnikem dle doporučení Komise
2003/361/ES (viz krycí list nabídky);
4. harmonogram výstavby dle bodu 10 zadávací dokumentace;
5. technických listů bazénových jednotek včetně certifikace EUROVENT (viz technická zpráva VZT)
Účastníkem zaslané doplnění nabídky (dále jen „Doplnění nabídky“), nesplnilo požadavky Zadavatele
a neprokazuje splnění zadávacích podmínek. Zadavatel požadoval doložení technických listů
bazénových jednotek včetně certifikace EUROVENT. Účastník však v rámci Doplnění nabídky tyto
doklady nedoložil a předkládá argumentaci, proč podle jeho názoru certifikace EUROVENT ke splnění
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zadávacích podmínek není třeba. Nicméně v obecné rovině uvádí, že certifikace EUROVENT
představuje nezbytný znak kvality výrobce, a to mimo jiné proto, že parametry nabízeného výrobku
jsou objektivně ověřeny měřením na reálně vyrobené jednotce nezávislou laboratoří (nezávislým
odborníkem jakožto třetí osobou).
Vzhledem k výše uvedenému OI navrhuje daného účastníka vyloučit z účasti v zadávacím řízení
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel zároveň provedl posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a došel k závěru,
že nabídka druhého v pořadí je v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci, protože
vybraný dodavatel prokázal splnění kvalifikace.
OI navrhuje Radě města Kuřimi vybrat nabídku od společnosti Technika budov, s. r. o., Křenová
307/42, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 60711825 v celkové hodnotě 7.887.374,58 Kč bez DPH
(tj. 9.543.723,25 Kč vč. DPH).

Přílohy:

A - rozhodnutí o vyloučení
B - rozhodnutí o výběru
C - smlouva

Diskuse:
D. Sukalovský – o usneseních bude hlasováno jednotlivě.
Přijaté snesení: R/2021/0294 - RM schvaluje vyloučení účastníka PROFI KLIMA solution, s. r. o.,
Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČO 06120059 z účasti v zadávacím
řízení.
Hlasováno
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček,)
Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, M. Vlk).
Diskuse:
P. Ondrášek – z důvodů nových informací stahuje materiál z jednání.
Návrh snesení:

RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru
dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT“
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technika budov, s. r. o.,
Křenová 307/42, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 60711825, v celkové hodnotě
9.543.723,24 Kč s DPH, po doplnění dokumentů dle zadávacího řízení.
Nebylo hlasováno.
Starosta ukončil jednání RM v 10:54 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.
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V Kuřimi dne 23.07.2021
Zapsala: Kateřina Friedlová
Materiály:
1
Wellness Kuřim – rekonstrukce VZT – vyhodnocení VŘ
1A - rozhodnutí o vyloučení
1B - rozhodnutí o výběru
1C - smlouva
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