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jednací:
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ZADAVATEL:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora
Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

SÍDLO:

Klatovská třída 1615/109, 30100 Plzeň

IČO:

69457425

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:Ing. Rostislav Študent, ředitel
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:

Bc. Radoslav Klement

PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_104.html

Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona a dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP pro období 2014 - 2020
Veřejná zakázka je financována z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 5 –
Energetické úspory – identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009279

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav spočívajících zejména v provedení zateplení nadzemních
částí fasády objektu, výměny výplní otvorů (mimo historické dveře, vrata a stávající luxfery), zateplení stropů
resp. podlah posledního podlaží, zateplení plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT
jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech. Stavební úpravy zahrnují větrání objektů
v souladu s požadavky dotačního programu. Ve třídách budou osazeny pro větrání větrací jednotky s rekuperací.
Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr a smlouvou
o dílo.
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2. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, vč. nabídkové ceny
Ve lhůtě pro podání nabídek byly přijaty celkem tři (3) elektronické nabídky. Žádné nabídky nebyly doručeny po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Všichni účastníci zadávacího řízení složili jistotu za splnění zadávacích podmínek v souladu s čl. 14 zadávací
dokumentace. Žádný z účastníků zadávacího řízení, který podal nabídku, nebyl současně poddodavatelem,
kterým by jiný účastník zadávacího řízení splňoval část profesní způsobilosti či technické kvalifikace.

Účastník zadávacího řízení sídlo

IČO:

Body celkem
pořadí

Metrostav a.s.

OHL ŽS, a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

00014915

84,743

Burešova 938/17
602 00 Brno

46342796

85,305
2

26385759

100

3

MIRAS - stavitelství a sanacePražská 810/16
s.r.o.
102 00 Praha
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3. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení
V průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

4. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění výběru
Veřejná zakázka byla hodnocena v souladu s § 114 zákona podle ekonomické výhodnosti.
Hodnotícími kritérii bylo kritérium A s váhou 70% = nabídková cena a hodnotící kritérium B s váhou
30% = cena pozáručního servisu na kompletní technologie větrání s rekuperací vč. řídicího systému
po dobu 60 měsíců po uplynutí záruční lhůty na dílo v souladu se servisní smlouvou. Součet bodů za
obě kritéria udává výsledek hodnocení. Nejvýhodnější nabídka získala v součtu obou kritérií nejvyšší
počet bodů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle výsledného hodnocení se stala nabídka
účastníka zadávacího řízení MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., IČ: 26385759, se sídlem: Pražská
810/16, 102 00 Praha s nabídkovou cenou 106.336.924,38 Kč bez DPH za provedení stavebních prací
(kritérium A) a 1 Kč za provádění pozáručního servisu po dobu 60 měsíců po uplynutí záruční lhůty
na dílo (kritérium B).
Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s § 119 zákona 134/2016 Sb. Posouzení nabídek bylo
provedeno pověřenými osobami v souladu s § 39 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. až po provedení
hodnocení. Dodavatel, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil požadavky zadávací
dokumentace a zákona.
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Smlouva s vybraným dodavatelem MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., IČ: 26385759 byla podepsána dne
17. 03. 2020 a s výše uvedenou cenou a smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 14. 4. 2020.

5. Údaje o poddodavatelích
Vybraný dodavatel uvedl seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. Tento
seznam poddodavatelů je přílohou podepsané Smlouvy o dílo 02/2020 /uzavřené dne 17. 03. 2019. Jedná
se o poddodavatele:

Dodavatel

IČ

se sídlem

zastoupený

Druh a rozsah
prací, které bude
poddodavatel
poskytovat

KOVO KASEJOVICE 01527975
KLIMA s.r.o.

Újezd u Kasejovic 397, Lukáš Vodička - Vzduchotechnika
335 44 Kasejovice
jednatel

SYSTHERM s.r.o.

64830454

K Papírně 172/26, Jan Kazda
Bukovec, 312 00 Plzeň jednatel

- Měření a regulace,
technologie
ÚV,
předávací stanice,
vzduchotechnika

Naturmont s.r.o.

26177285

Březnice, Borská ul. Miroslav
č.p.728, okres Příbram, Neumann
PSČ 26272
jednatel,

Tesař,
– pokrývač

klempíř,

p. Vladař
STATIKA Plzeň s.r.o.

27975371

Plzeň, V Obilí 1180/12, Ing.
PSČ 32600
Chmelík

David Statika a dynamika

Ing. Miroslav Košut

45394652

Slovanská
alej Ing.
Miroslav Elektro
–
1993/28, 326 00, Plzeň Košut
elektrotechnická
- Východní Předměstí
zařízení

6. Ostatní údaje
a) Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem;
b) Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění;
c) Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu;
d) Zadávací řízení nebylo zrušeno;
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e) Při podání nabídky nebyly použity jiné komunikační prostředky namísto elektronických
prostředků; byly přijímány pouze elektronické nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK;
ZŘ bylo zahájeno 07. 11. 2019, nabídku bylo možné podat do 11. 12. 2019 do 09:00 hodin;
f) Nebyly podány námitky proti rozhodnutí zadavatele;
g) U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů; osoby, které se
podílely na této veřejné zakázce, podepsaly čestné prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů;
h) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která nebyla dělena na části;
i)

Zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace, tudíž nepožadoval prokázání vyššího
ročního obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována administrátorem veřejné zakázky dne 16. 04. 2020.
Zpráva byla předána zadavateli dne

16. 04. 2020

Jméno a příjmení statutárního zástupce zadavatele

Ing. Rostislav Študent, ředitel
Střední průmyslová škola strojnická
a Střední odborná škola profesora Švejcara,
Plzeň, Klatovská 109

Podpis osoby, oprávněné jednat jménem zadavatele

Digitálně podepsal

Ing. Rostislav Ing. Rostislav Študent
Datum: 2020.04.16
Študent
15:47:34 +02'00'

Zapsala: Ing. Dana Kocová – administrátor VZ
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