
Zpráva o hodnocení 

a posouzení nabídek
Identifikace veřejné zakázky

Název: Novostavba městského bytového domu na ulici Kulturní - zhotovení projektové dokumentace

Kategorie zakázky (dle vnitřní směrnice): D"

Druh veřejné zakázky: služby

Identifikační údaje zadavatele

Město Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Radimem HOLIŠEM, starostou města
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
00304271

Zadavatel:
Zastoupen:
Sídlo:
IČO:

Složeni (interní) hodnotici komise

Ing. Radim Holíš
starosta města

Ing. Bc. Roman Chmelař
vedoucí Odboru rozvoje a strategického plánování

Ing. Dita Vávrová
vedoucí Oddělení investic

Ing. arch. Jan Horký
městský architekt

Alois Vychodil
zastupitel města

N Hodnocení nabídek

Seznam hodnocených nabídek

Cena celkem v Kč 
bez DPH

Č. Datum a čas 
podáni nabídkyIČONázev (jméno) uchazeče, adresanabídky

MARPO s.r.o., 28. Října 66/201, 709 00 
Ostrava - Mariánské Hory

13. 09. 2018, 
8:15 hod. 1.630.000,-410330781

14. 09. 2018, 
9:40 hod.

FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01
Kroměříž____________________ _
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12,
702 00 Ostrava__________
Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 Brno

1.737.500181887112
14.09. 2018, 

9:40 hod. 1.780.000,-057256743

1.520.000,-26. 09. 2018292016914
MR Design CZ, s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, 
708 00 Ostrava Porubá

1.292.000,-01.10. 2018253886065
03.10. 2018, 

8:20 hod.
Akad. Arch. Eva Krčmářové, Tyršova 1761/14,
702 00 Ostrava________ _______________
DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 
425, Modřice 664 42

1.055.200,-689433776
03.10. 2018, 

8:20 hod. 1.687.000,-415396567
04.10. 2018, 

10:25 hod.
ARPIK OSTRAVA s.r.o., Masarykovo náměstí 
5/5,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - 
Přívoz

1.580.000476674198
04.10. 2018, 

10:25 hod. 2.734.150268178539
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05. 10. 2018, 
9:13 hod.

EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm ___________ 1.853.7004519363110

Hodnotící kritéria, váha kritéria

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH, váha kritéria 100 %.

Popis způsobu hodnoceni nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotící komise hodnotila ekonomickou 
výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH 
je nabídkou nejvýhodnější.

Pořadí nabídek na základě hodnocení nabídek - návrh hodnotící komise

IČO Nabídková cena v Kč bez DPHNázev (jméno) uchazeče, adresaPořadí

Akad. Arch. Eva Krčmářové, Tyršova 1761/14, 
702 00 Ostrava
MR Design CZ, s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, 
708 00 Ostrava Porubá

1.055.200,-689433771

1.292.000253886062

Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 Brno 1.520.000,-292016913

ARPIK OSTRAVA s.r.o., Masarykovo náměstí 
5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 1.580.000476674194

MARPO s.r.o., 28. Října 66/201,709 00 
Ostrava - Mariánské Hory 1.630.000,-410330785

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 
425, Modříce 664 42 41539656 1.687.0006

FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 
Kroměříž 1.737.500181887117

CHVALEK ATELIER s.r.o., Kafkova 1064/12, 
702 00 Ostrava 05725674 1.780.000,-8

EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm 45193631 1.853.700,-9

KANIA a.s., Spálová 80/9, 702 00 Ostrava - 
Přívoz 26817853 2.734.15010

B/ Posouzení nabídek

Nabídky, které se na základě hodnoceni nabídek hodnotící komisí umístily na prvním, druhém a třetím místě, tj. 
nabídky společností Akad. Arch. Eva Krčmářové, MR Design CZ, s.r.o., a Projekt Point green, s.r.o. byly 
hodnotící komisi dále posuzovány, zda naplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky účasti:

krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče/dodavatele, nabídková cena 
celkem v Kč bez DPH, DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH, krycí list bude podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, uchazeč/dodavatel může využít vzorový krycí list, který je 
přílohou Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (dále jen „Výzvy"), 
návrh smlouvy včetně příloh; do návrhu smlouvy a příloh uchazeč/dodavatel doplní pouze údaje
v podstíněných místech (tj.............. *); návrh smlouvy a přílohy, vyžadující podpis, budou podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče/dodavatele; jiné úpravy smlouvy/příloh, kromě výše 
uvedeného doplnění podstíněných míst uchazečem/dodavatelem, NEJSOU povoleny; předložený návrh 
smlouvy je závazný,
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- příloha smlouvy č, 1 - Krycí list nabídky vítězného uchazeče/dodavatele - kopie krycího listu 
nabídky vítězného uchazeče/dodavatele bude doložena k originálu smlouvy, uzavírané s vítězným
uchazečem/dodavatelem

- příloha smlouvy č. 2 - Plná moc - uchazeč/dodavatel vyplní své údaje do předloženého vzoru a 
doloží ke smlouvě jako přílohu smlouvy č. 2

- příloha smlouvy č. 3 - Zadání projektové dokumentace a stavební program - ;'e součástí Výzvy 
k podání nabídky (příloha Výzvy), uchazeč doloží ke smlouvě jako přílohu smlouvy č. 3

- příloha smlouvy č. 4 - Harmonogram pracovních jednání - vypracuje uchazeč/dodavatel a předloží 
jako přílohu smlouvy č. 4

- příloha smlouvy č. 5 - Výpis z registru plátců DPH Zhotovitele - doloží uchazeč/dodavatel jako 
přílohu smlouvy č. 5

- příloha smlouvy č. 6 - Vedoucí projektového týmu - uchazeč/dodavatel vyplní požadovaně údaje 
do předloženého vzoru a doloží ke smlouvě jako přílohu smlouvy č. 6

doklady, jimiž uchazeč/dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle čl. 8 Výzvy, podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče/dodavatele, uchazeč/dodavatel může využít vzory čestných 
prohlášení, které jsou přílohami Výzvy,

- Základní způsobilost
o Uchazeč/dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. Uchazeč/dodavatel může 

prokázat základní způsobilost prostřednictvím čestného prohlášení, které je přílohou Výzvy, 
o Doklad, prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona, prokazuje splnění požadované 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- Profesní způsobilost

o Uchazeč/dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, tj. předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje.

o Doklad, prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona, prokazuje splnění 
požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky, 

o Dodavatel dále prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, tj. předloží 
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - tj. 
projektová činnost ve výstavbě.

o Dodavatel rovněž prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona, tj. že je 
odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, požadovanou odbornou způsobilostí je - autorizovaný architekt v oboru
architektura nebo se všeobecnou působnosti, nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní 
stavby.

o Odborná způsobilost odborně způsobilé osoby: vztah odborně způsobilé osoby 
k uchazeči/dodavateli /např. člen statutárního orgánu, pracovněprávní vztah/ doloží 
uchazeč/dodavatel v případě pracovněprávního vztahu prohlášením, že tato osoba je jeho 
zaměstnancem apod.; v případě jiného než pracovněprávního vztahu jej uchazeč/dodavatel 
doloží též - např. uvede, že je uzavřena mandátní smlouva, smlouva o spolupráci, aj. 

o Dodavatel může prokázat výše uvedenou profesní způsobilost prostřednictvím čestného 
prohlášení, které je přílohou Výzvy.

o Pokud není dodavatel v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, uvedené
v předchozích bodech, zapsán, předloží o tom v nabídce prohlášení.

- Technická kvalifikace
o Uchazeč/dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. doloží

seznam nejméně 3 významných služeb - tj. zhotoveni projektové dokumentace v min, hodnotě
300.000.- Kč bez DPH za každou významnou službu - poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího/výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 
identifikace objednatele.

o Uchazeč/dodavatel rovněž prokáže, že splňuje technickou kvalifikaci dle § 79, odst. 2, písm. d) 
zákona, tj. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, vztahující se k požadovaným službám, 
konkrétně požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci vedoucího projektového 
týmu:
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- VŠ vzdělání technického směru,
- min. 5 let praxe,
- autorizace v oboru: autorizovaný architekt v oboru architektura nebo se všeobecnou 

působností, nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
- alespoň 1 profesní zkušenost (za posledních 5 let před zahájením zadávacího/výběrového 

řízení) svedením týmu, který zpracovával projektovou dokumentaci (PD) pro stavební 
povolení pro stavbu v pasivním energetickém standardu nebo jako budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie,

- alespoň 2 profesní zkušenosti (za posledních 5 let před zahájením zadávacího/výběrového 
řízení) s vedením týmu, který zpracovával projektovou dokumentaci (PD) pro provádění 
pozemní stavby v hodnotě stavby alespoň 10 mil. Kč bez DPH.

o Dodavatel může prokázat výše uvedenou technickou kvalifikaci prostřednictvím čestného
prohlášení, které je přílohou Výzvy.

prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 dnů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče/dodavatele, uchazeč/dodavatel může využít vzor čestného prohlášeni, který je přílohou 
Výzvy),
1x CD, na kterém bude nahrána smlouva ve formátu .doc nebo .docx.

Záznam o splněni podmínek účasti

Zdůvodnění nesplnění podmínek účastiSplnění
podmínek

účasti
(ANO/NE)

Název (jméno) 
uchazeče, adresa,

IČO

1, Není doložena správná verze přílohy smlouvy 6. 6 Vedoucí projektového týmu 
a Čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace, které byly zadavatelem 
zveřejněny na profilu zadavatele prostřednictvím Změny zadávacích 
podmínek č. 2 k datu 07. 09. 2018,

2. v návaznosti na bod 1. (tj. doložení nesprávných verzí dokumentů) nejsou 
v příloze smlouvy 6. 6 Vedoucí projektového týmu a rovněž ani v Čestném 
prohlášení o splnění technické kvalifikace uvedené hodnoty zakázek/staveb 
u jednoho z požadavků na vedoucího projektového týmu tj. u požadavku 
„alespoň 2 profesní zkušenosti (za posledních 5 let před zahájením 
výběrového/zadávacího řízení) s vedením týmu, který zpracovával 
projektovou dokumentaci pro provádění pozemní stavby v hodnotě stavby 
alespoň 10 mil. Kč bez DPH",

3. není zřejmé, zda Doby plnění, uvedené v Čestném prohlášení o splnění 
technické kvalifikace u významných zakázek č. 1 Rekonstrukce muzea 
v Bílovci a č. 2 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny (v 
nabídce je uveden pouze rok 2015) splňují požadavek zadavatele 
„poskytnutých1 za poslední 3 roky před zahájením zadávacího/výběrového 
řízení1 (zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno dne 20. 08. 2018, 
posuzována je tedy doba od 20. 08. 2015 do 20. 08. 2018),

4. z doložené zakázky Obytný dům č. p. 197 v Hradci nad Moravicí, uvedené 
v Čestném prohlášení o splnění technické kvalifikace a rovněž v příloze 
smlouvy č. 6 Vedoucí projektového týmu není zřejmé, zda je naplněn 
požadavek zadavatele tj. „zpracovával projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení pro stavbu v pasivním energetickém standardu nebo jako 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie". Z veřejně dostupných 
informací na profilu města Hradec nad Moravicí a rovněž ověřením informací 
u města Hradec nad Moravicí bylo zadavatelem zjištěno, že v rámci zakázky 
Obytný dům č. p. 197 v Hradci nad Moravicí bylo realizováno zateplení a 
výměna oken daného obytného domu, který byl původně nezateplený;

Akad. Arch. Eva 
Krčmářové, 
Tyršova 1761/14, 
702 00 Ostrava, 
IČO 68943377

NE

provedených, řádně dokončených a předaných
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naplnění výše uvedeného požadavku zadavatele tak nebylo dostatečně 
prokázáno/ověřeno.__________________________ ________________

1. Nejsou doloženy přílohy Smlouvy:
č. 3 Zadání projektové dokumentace a stavební program, 
č. 4 Harmonogram pracovních jednání, 
č. 5 Výpis z registru plátců DPH,

2. v Čestném prohlášení o splnění technické kvalifikace není vyplněný název
dodavatele,

3. z doložených zakázek, uvedených v Čestném prohlášení o splnění technické
kvalifikace a v příloze Smlouvy č. 6 Vedoucí projektového týmu, konkrétně 
u požadavku zadavatele „alespoň jednu profesní zkušenost {za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího/výběrového řízení) s vedením 
týmu, který zpracovával projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
pro stavbu v pasivním energetickém standardu nebo jako budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie" není zadavateli zcela zřejmé, zda 

_____ je požadavek zadavatele naplněn.______________________________
1. Je v rámci přílohy smlouvy č. 4 Harmonogram pracovních jednání doložena 

doba plnění veřejné zakázky -1. až 3. Výkonové fáze, uvedená ve Smlouvě o

MR Design CZ, 
s.r.o., Nábřeží SPB 
457/30, 708 00 
Ostrava Porubá, 
IČO 25388606

NE

dílo,
Projekt Point green, 
s.r.o., Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 
Brno, IČO 
29201691

2. z doložené zakázky, uvedené v Čestném prohlášení o splnění technické 
kvalifikace a v příloze Smlouvy č. 6 Vedoucí projektového týmu, konkrétně u 
požadavku zadavatele „alespoň jednu profesní zkušenost {za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího/výběrového řízení) s vedením týmu, který 
zpracovával projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu 
v pasivním energetickém standardu nebo jako budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie", není zadavateli zcela zřejmé, zda je požadavek 
zadavatele naplněn.___________________________________________

NE

Cl Výzva k doplnění údajů v nabídce a posouzení doplnění údajů v nabídce

V souladu s čl. 15 Výzvy textem „zadavatel si vyhrazuje právo využít ustanovení 1TVZ2, např. možnosti objasnění 
nebo doplnění údajů, dokladů, a to v souladu se zásadami uvedenými v §6 HVT zadavatel vyzval dne 10.10. 
2018 (prostřednictvím e-mailu s doručenkou) uchazeče Akad. arch. Evu Krčmářovou, společnost MR 
Design CZ, s.r.o. a společnost Projekt Point green, s.r.o. k doplnění údajů v nabídce se lhůtou pro 
doplnění údajů do 17.10.2018 do 10:00 hod.

Dne 16.10. 2018 v 8:20 hod. obdržel zadavatel (prostřednictvím doporučené pošty) Doplnění údajů k nabídce od
Akad. arch. Evy Krčmářové:

Splnění
požadavků
zadavatele
(ANO/NE)

Posouzení doplněných údajů v nabídce
Název (jméno) 

uchazeče, 
adresa, IČO

NE1, Byla doložena správná verze přílohy smlouvy 6. 6 Vedoucí projektového 
týmu a Čestného prohlášeni o splnění technické kvalifikace, které byly 
zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele prostřednictvím Změny 
zadávacích podmínek č. 2 k datu 07. 09. 2018,

2. V návaznosti na bod 1. byjy do přílohy smlouvy č. 6 Vedoucí projektového 
týmu a rovněž do Čestného prohlášení o splněni technické kvalifikace 
uvedeny hodnoty zakázek/staveb u jednoho z požadavků na vedoucího 
projektového týmu tj. u požadavku „alespoň 2 profesni zkušenosti (za

Akad. arch. Eva 
Krčmářové, 
Tyršova 1761/14, 
702 00 Ostrava, 
IČO 68943377

2 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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posledních 5 let před zahájením výběrového/zadávacího řízení) s vedením 
týmu, který zpracovával projektovou dokumentaci pro provádění pozemní 
stavby v hodnotě stavby alespoň 10 mil. Kč bez DPH"; hodnoty 
zakázek/staveb naplnily požadavky zadavatele.

3. Byly zpřesněny Doby plněni, uvedené v Čestném prohlášeni o splněni 
technické kvalifikace u významných zakázek č. 1 Rekonstrukce muzea 
v Bílovci a č. 2 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, přístavba tělocvičny (v 
nabídce byl uveden pouze rok 2015), doby plnění splňují požadavek 
zadavatele „poskytnutých3 za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího/výběrového řízení' (zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno 
dne 20. 08. 2018, posuzována je tedy doba od 20. 08. 2015 do 20. 08. 
2018); doby plněni naplnily požadavky zadavatele.

4. U zakázky Obytný dům č. p. 197 v Hradci nad Moravicí, uvedené v Čestném 
prohlášení o splnění technické kvalifikace a rovněž v příloze smlouvy č. 6 
Vedoucí projektového týmu NEBYL naplněn požadavek zadavatele tj. 
„zpracovával projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu 
v pasivním energetickém standardu nebo jako budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie". Uchazeč v Doplnění údajů k nabídce uvedl, že 
zakázka Obytný dům č. p. 197 v Hradci nad Moravicí nevyhovuje
požadavku zadavatele, že třída před úpravami byla G - mimořádně
nehospodárná, třída po úpravách je C - vyhovující.________________

Dne 16.10. 2018 v 8:20 hod. obdržel zadavatel (prostřednictvím doporučené pošty) Doplnění údajů k nabídce od
MR Design CZ, s.r.o.:

Posouzení doplněných údajů v nabídce Splnění
požadavků
zadavatele
(ANO/NE)

Název (jméno) 
uchazeče, 

adresa

1. Byly doloženy přílohy Smlouvy:
- č. 3 Zadání projektové dokumentace a stavební program,
- 6. 4 Harmonogram pracovních jednání,
- č. 5 Výpis z registru plátců DPH.

2. V Čestném prohlášeni o splnění technické kvalifikace byl doplněn název 
dodavatele.

ANO

MR Design CZ, 
s.r.o., Nábřeží 
SPB 457/30, 708 
00 Ostrava 
Porubá, IČO 
25388606

3. Uchazeč doložil energetické hodnoceni energetického specialisty, ze 
kterého je zadavateli zcela zřejmé naplnění požadavku zadavatele, tj. 
„alespoň jednu profesní zkušenost (za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího/výběrového řízení) s vedením týmu, který zpracovával 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu v pasivním 
energetickém standardu nebo jako budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie".________________________________________________

Dne 17.10. 2018 v 7:11 hod. obdržel zadavatel (prostřednictvím doporučené pošty) Doplnění údajů k nabídce od
Projekt Point green, s.r.o.:

Posouzení doplněných údajů v nabídce Splnění
požadavků
zadavatele
(ANO/NE)

Název (jméno) 
uchazeče, 

adresa

3 provedených, řádně dokončených a předaných
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ANO1. V rámci přílohy smlouvy č. 4 Harmonogram pracovních jednání byl doložen
předpokládaný harmonogram pracovních jednání.

2. Uchazeč doložil v rámci Čestného prohlášeni o solnéni technické
kvalifikace hodnoceni budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb„ ze kterého je
zadavateli zcela zřejmé naplnění požadavku zadavatele, tj. „alespoň jednu
profesní zkušenost (za posledních 5 let před zahájením
zadávacího/výběrového řízení) s vedením týmu, který zpracovával
projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu v pasivním
energetickém standardu nebo jako budovy s téměř nulovou spotřebou
energie"._________________________________________________

Projekt Point
green, s.r.o., Cejl
504/38,
Zábrdovice, 602
00 Brno, IČO
29201691

Dl Návrh komise na vyloučení uchazeče, návrh výsledného pořadí nabídek uchazečů

Návrh komise na vyloučení uchazeče

Zdůvodnění vyloučeníNabídková cena
v Kč bez DPH

C, IČONázev (jméno) uchazeče, adresa
nabídky

Nesplnění požadavků
zadavatele, viz textová

část C tohoto dokumentu.

Akad. arch. Eva Krčmářové, Tyršova
1761/14, 702 00 Ostrava

1.055.200,-689433776

Návrh výsledného pořadí nabídek uchazečů

Výsledné
pořadí

IČO Nabídková cena v Kč bez DPHNázev (jméno) uchazeče, adresa

MR Design CZ, s.r.o., Nábřeží SPB
457/30,708 00 Ostrava Porubá

1.292.000,-253886061

Projekt Point green, s.r.o., Cejl
504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

1.520.000,-292016912

Za nejvýhodnější nabídku označila hodnotící komise nabídku společnosti MR Design CZ, s.r.o., se sídlem
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Porubá, IČ 25388606.

dne 17.10.2018V Rožnově pod Radhoštěm

Ing. Radim Holíš
starosta města

Ing. Bc. Roman Chmelař
vedoucí Odboru správy majetku

Ing. Dita Vávrová
vedoucí Oddělení investic

Ing. arch. Jan Horký
městský architekt

Alois Vychodil
zastupitel města
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