STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

č. j. MMUL/PO/VZ/187845/2019/TinkA

V Ústí nad Labem dne 6. 5. 2020

OZNÁMENÍ
o výběru dodavatele
(dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Na základě „Zprávy o hodnocení elektronických nabídek“ na veřejnou zakázku „Varovný
informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem – ČÁST B (dPP)“, vyhlášenou
ve otevřeném řízení podle ustanovení § 56 ZZVZ, vedenou pod č. j.
MMUL/PO/VZ/187845/2019/TinkA a uveřejněnou na profilu zadavatele dne 23. 3. 2020, Vám
oznamuji, že zadavatel na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
rozhodnutím Rady města č. 1053/44R/20 ze dne 4. 5. 2020 rozhodl o výběru dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle hodnotícího kritéria, kterým byla
ekonomická výhodnost dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V souvislosti s výběrem
dodavatele Vám zasíláme následující informace rozhodné pro výsledek zadávacího řízení:
I.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení (dodavatelů), jejichž nabídky byly
hodnoceny:

Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

ENVIPARTNER s. r. o.,
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
283 58 589
CZ28358589
579 000,- Kč
700 590,- Kč

Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

Společnost VRV+Hydrosoft
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
471 16 901
CZ47116901
558 000,- Kč
675 180,- Kč

II. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek nejprve provedla dle ustanovení § 39 odst. 4
ZZVZ hodnocení nabídek dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria a následně

posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení pouze u dodavatele, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější a u něhož je předpoklad následného uzavření smlouvy.
Komise hodnotila nabídky dodavatelů podle ekonomické výhodnosti dle nejnižší nabídkové
ceny bez DPH. Dle zvoleného hodnotícího kritéria se dodavatelé umístili v následujícím
pořadí:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno

Cena bez
DPH

Cena
s DPH

2.

Společnost VRV+HYDROSOFT

558 000,-

675 180,-

1.

ENVIPARTNER s. r. o.

579 000,-

700 590,-

Nabídka dodavatele Společnost VRV+HYDROSOFT byla hodnotící komisí vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Komise tak dále posuzovala splnění kvalifikace a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách pouze u tohoto účastníka zadávacího řízení.
III. Seznam dokladů dle § 123 písm. b) ZZVZ, kterými dodavatel Společnost
VRV+HYDROSOFT prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost
Dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele).
Čestné prohlášení bylo přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky.
Dodavatel prokázal splnění podmínek profesní způsobilosti předložením:
1) výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Hydrosoft Veleslavín s. r. o.; výpis
z obchodního rejstříku Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
2) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(Projektová činnost ve výstavbě)
Technická kvalifikace
Dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace předložením:
1) seznamu významných dodávek nebo služeb poskytnutých za posledních 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Kvalifikaci v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal dodavatel předložením
seznamu významných služeb alespoň v rozsahu nejméně 3 služeb obdobného charakteru
plněných na základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min.
200 000 Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.
V předloženém seznamu významných služeb dodavatel uvedl ke každé významné
poskytnuté službě níže uvedené údaje:






název, IČ a sídlo objednatele,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu,
označení, zda se jedná o veřejného zadavatele nebo jiného objednatele,
detailní popis předmětu dodávky, specifikaci
finanční objem plnění

Pro účely podání nabídky stačilo předložit pouze prosté kopie dokladů nebo mohl dodavatel
nahradit předložením dokladů, kterými dodavatel prokazoval svoji kvalifikaci.
Dodavatel VRV+HYDROSOFT uvedl tyto služby:
1. Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Nymburk a území ORP Nymburk
Rozsah:
Digitální povodňový plán (dPP) zahrnuje naplnění sdílených databází POVIS; obsahuje
věcnou, organizační a mapovou část; veřejný dPP je zprovozněn na internetu v doméně dPP
ČR.
Datum ukončení: 11/2017
2. Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Neratovice a území ORP Neratovice
Rozsah:
Digitální povodňový plán (dPP) zahrnuje naplnění sdílených databází POVIS; obsahuje
věcnou, organizační a mapovou část; veřejný dPP je zprovozněn na internetu v doméně dPP
ČR.
Datum ukončení: 11/2017
3. Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Lovosice a území ORP Neratovice
Rozsah:
Digitální povodňový plán (dPP) zahrnuje naplnění sdílených databází POVIS; obsahuje
věcnou, organizační a mapovou část; veřejný dPP je zprovozněn na internetu v doméně dPP
ČR.
Datum ukončení: 5/2017
2) Dodavatel doložil osvědčení o autorizaci dle 360/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů v oboru
„vodních staveb, vodního hospodářství a krajinného inženýrství“
Komise konstatovala, že nabídka dodavatele VRV+HYDROSOFT splnila požadovanou
kvalifikaci, dodavatel ke své nabídce přiložil všechny povinné dokumenty.
Hodnotící komise na základě splnění všech podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace
doporučila zadavateli vybrat jako dodavatele zakázky účastníka řízení společnost
VRV+HYDROSOFT se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 a uzavřít s ním smlouvu na
plnění shora uvedené veřejné zakázky.
Zadavatel se pak se závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl, jak je uvedeno shora.

Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele může účastník zadávacího řízení dle
ustanovení § 241 a násl. ZZVZ podat námitky, které musí doručit zadavateli do 15 dnů ode
dne doručení oznámení o výběru dodavatele nebo od jeho uveřejnění.

……………………………………………
Ing. Aneta Tínková, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení elektronických nabídek

