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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

užší řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
KANALIZACE A ČOV MYSLÍV

CITACE ZE ZÁKONA:
§ 217
Písemná zpráva zadavatele
1)

Zadavatel vyhotoví o každém zadávacím řízení písemnou zprávu.

2)

Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou
zakázku, pokud byla uzavřena,
b) použitý druh zadávacího řízení,
c) označení účastníků zadávacího řízení,
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich
výběru,
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita,
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo,
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

při

podání

nabídky

namísto

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn,
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle §78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
3)

V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení, pokud
uveřejněné oznámení obsahuje informace uvedené v odstavci 2.

4)

Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi.

5)

Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou
zprávu na profilu zadavatele.
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add § 217 odst. 2 písm. a)

označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve
smlouvě na veřejnou zakázku
OZNAČENÍ ZADAVATELE
Obec Myslív
 zastoupená starostkou obce, paní Marií Píckovou
 adresa sídla: 341 01 Myslív 52
 IČ: 00255840
 DIČ: CZ00255840
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou technicky
definovány zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále
podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, soupisem
prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 63 665 078,-- Kč bez DPH (předpokládaná
hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění
veřejné zakázky.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název

CPV

Stavební práce

45000000-7

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231300-8

Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

45232420-2

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Cena za dílo celkem bez DPH

65 558 620,-- Kč

DPH

13 767 310,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

79 325 931,-- Kč

add § 217 odst. 2 písm. b)

použitý druh zadávacího řízení
užší řízení

strana 3 (celkem 12)

© STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

užší řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
KANALIZACE A ČOV MYSLÍV

add § 217 odst. 2 písm. c)

označení účastníků zadávacího řízení
Účastníci zadávacího řízení
VHS Brno, a.s.

Masná 444/102, 602 00 Brno, Trnitá
IČ: 25556568

AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25344447

STAVMONTA spol. s r.o.

Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, Doubravka
IČ: 40525007

„Společnost Hakov a STREICHER - Myslív"
sídlo společnosti: Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, Hranice IV-Drahotuše
„správce společnosti“:

Hakov, a.s.
K Nádraží 256, 753 61 Hranice, Hranice IV-Drahotuše
IČ: 48392855
„společník“:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
IČ: 14706768

POHL cz, a.s.

Nádražní 25, 252 63 Roztoky
koresp. adresa: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468

add § 217 odst. 2 písm. d)

označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich vyloučení
„Společnost Hakov a STREICHER - Myslív"
sídlo společnosti: Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, Hranice IV-Drahotuše
„správce společnosti“:

Hakov, a.s.

K Nádraží 256, 753 61 Hranice, Hranice IV-Drahotuše
IČ: 48392855
„společník“:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
IČ: 14706768

 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek z těchto důvodů:
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast NEDOLOŽIL vyplněnou Zvláštní
přílohu č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného
charakteru), ale pouze osvědčení objednatelů, přičemž z informací uvedených
v osvědčeních NEVYPLÝVÁ, jakou stavbou účastník prokazuje příslušné
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„druhy“ staveb a finanční objemy nebo jiné příslušné požadované hodnoty
(např. délka kanalizace atd.) připadající na požadované plnění, tak jak je
zadavatelem uvedeno v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst.
2 písm. a) ZZVZ)  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo
doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doložení vyplněné
Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného
charakteru) ke všem doloženým referenčním stavbám, resp. k prokázání splnění
technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek dle požadavku zadavatele uvedeného v Kvalifikační dokumentaci,
čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ)
 účastník ve stanovené lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti (žádost o
objasnění se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání) požadované
objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace NEDORUČIL a
NEPROKÁZAL SPLNĚNÍ technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle požadavku zadavatele
uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ) (žádost o objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace byla
odeslaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. prostřednictvím
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/ObecMysliv dne 10. 5. 2021, lhůta pro
doručení objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace skončila dne
17. 5. 2021)
 poddodavatel INSTA CZ s.r.o. v žádosti o účast NEDOLOŽIL plnou moc
obchodního ředitele, pana Ing. Jana Všetičky k jednání a podepisování za
poddodavatele INSTA CZ s.r.o.  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému
objasnění nebo doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj.
k doložení platné plné moci obchodního ředitele, pana Ing. Jana Všetičky k jednání a
podepisování za poddodavatele INSTA CZ s.r.o.
 účastník ve stanovené lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti (žádost o
objasnění se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání) požadované
objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace NEDORUČIL a
NEPROKÁZAL SPLNĚNÍ chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiných osob,
tak jak upravuje ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
tj. prostřednictvím poddodavatele INSTA CZ s.r.o., když není postavené najisto,
že obchodní ředitel, pan Ing. Jan Všetička, je osoba oprávněná jednat jménem či
za poddodavatele INSTA CZ s.r.o. (žádost o objasnění nebo doplnění údajů
prokazující splnění kvalifikace byla odeslaná prostřednictvím Národního
elektronického
nástroje
(NEN),
tj.
prostřednictvím
profilu
zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/ObecMysliv dne 10. 5. 2021, lhůta pro doručení objasnění
nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace skončila dne 17. 5. 2021).
POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
koresp. adresa: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468

 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek z těchto důvodů:
 účastník zadávacího řízení NEDOLOŽIL doklad osvědčující odbornou způsobilost
geodeta pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu uvedeném v
ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění
dle požadavku zadavatele uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.2 (požadavky k
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§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ)  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému
objasnění nebo doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj.
k doložení dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost geodeta pro ověřování
výsledků zeměměřických činností v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění
 účastník ve stanovené lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti (žádost o
objasnění se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání) požadované
objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace NEDORUČIL a
NEPROKÁZAL SPLNĚNÍ profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle požadavku zadavatele
uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.2 (požadavky k § 77 odst. 2 písm. c)
ZZVZ) (žádost o objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace byla
odeslaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. prostřednictvím
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/ObecMysliv dne 10. 5. 2021, lhůta pro
doručení objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace skončila dne
17. 5. 2021)
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „Kanalizace
Jivina“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30 mil. Kč bez
DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod pro min.
400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m, kde část řadů
byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min. délce 50 m,
současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným
potrubím o min. délce 250 m – účastník ve Zvláštní příloze č. 3 Kvalifikační
dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru) NEUVEDL veškeré
požadované údaje, tj.: dimenzi protlaku z ocel. chráničky a délku protlaku
z ocel. chráničky  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo
doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících
údajů formou vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované
zakázky srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude
splňovat požadavek zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši
30 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních
vod pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m,
kde část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min.
délce 50 m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod
s výtlačným potrubím o min. délce 250 m
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „Splašková
kanalizace a ČOV Přistoupim“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve
výši 30 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny
odpadních vod pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min.
délce 3 000 m, kde část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN
500 a min. délce 50 m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních
vod s výtlačným potrubím o min. délce 250 m – účastník ve Zvláštní příloze č. 3
Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru)
NEUVEDL veškeré požadované údaje, tj.: dimenzi protlaku z ocel. chráničky 
účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo doplnění údajů a
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících údajů formou
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vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky
srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude splňovat
požadavek zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30
mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod
pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m, kde
část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min. délce 50
m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným
potrubím o min. délce 250 m
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem
„Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov“, kterou označil
jako stavbu poskytnutou za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž
předmětem plnění byla výstavba gravitační kanalizace s finančním objemem zakázky
připadajícím na výstavbu gravitační kanalizace ve výši min. 30 mil. Kč bez DPH, min.
délce řadu 3 000 m, z něhož část byla uložena do min. 2 protlaků o min. DN 500,
z nichž alespoň jeden bude mít min. délku 50 m – účastník ve Zvláštní příloze č. 3
Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru)
NEUVEDL veškeré požadované údaje, tj.:
dimenzi protlaku  účastník
zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo doplnění údajů a dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících údajů formou vyplnění
Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného
charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude splňovat požadavek
zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla výstavba gravitační kanalizace s
finančním objemem zakázky připadajícím na výstavbu gravitační kanalizace ve výši
min. 30 mil. Kč bez DPH, min. délce řadu 3 000 m, z něhož část byla uložena do min.
2 protlaků o min. DN 500, z nichž alespoň jeden bude mít min. délku 50 m
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „Vodovod a
kanalizace Klatovy - Točník“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla výstavba
gravitační kanalizace s finančním objemem zakázky připadajícím na výstavbu
gravitační kanalizace ve výši min. 30 mil. Kč bez DPH, min. délce řadu 3 000 m, kde
část řadů byla uložena do protlaku o min. DN 500, současně byla zhotovena min. 1
čerpací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím v délce min. 250 m a současně
zhotovení min. 80 ks domovních přípojek s délkou min. 500 m – účastník ve Zvláštní
příloze č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného
charakteru) NEUVEDL veškeré požadované údaje, tj.:
dimenzi protlaku 
účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo doplnění údajů a
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících údajů formou
vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované zakázky
srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude splňovat
požadavek zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění byla výstavba gravitační
kanalizace s finančním objemem zakázky připadajícím na výstavbu gravitační
kanalizace ve výši min. 30 mil. Kč bez DPH, min. délce řadu 3 000 m, kde část řadů
byla uložena do protlaku o min. DN 500, současně byla zhotovena min. 1 čerpací
stanice odpadních vod s výtlačným potrubím v délce min. 250 m a současně
zhotovení min. 80 ks domovních přípojek s délkou min. 500 m
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „ČOV a
splašková kanalizace Čečelice II“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem byla novostavba
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čistírny odpadních vod pro min. 100 EO, současně výstavba gravitačních řadů o min.
délce 1 500 m, kde část těchto řadů byla uložena alespoň do jednoho protlaku o min.
délce 50 m, současně byla zhotovena min. 1 čerpací stanice odpadních vod
s výtlačným řadem – účastník ve Zvláštní příloze č. 3 Kvalifikační dokumentace
(Realizované zakázky srovnatelného charakteru) NEUVEDL veškeré požadované
údaje, tj.: dimenzi protlaku  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému
objasnění nebo doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj.
k doplnění chybějících údajů formou vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační
dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné
referenční stavby, která bude splňovat požadavek zadavatele na doložení stavby
poskytnuté za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem
byla novostavba čistírny odpadních vod pro min. 100 EO, současně výstavba
gravitačních řadů o min. délce 1 500 m, kde část těchto řadů byla uložena alespoň do
jednoho protlaku o min. délce 50 m, současně byla zhotovena min. 1 čerpací stanice
odpadních vod s výtlačným řadem
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „Kanalizace a
ČOV Tuchoraz“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30
mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod
pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m, kde
část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min. délce 50
m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným
potrubím o min. délce 250 m – účastník ve Zvláštní příloze č. 3 Kvalifikační
dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru) NEUVEDL veškeré
požadované údaje, tj.: dimenzi protlaku z ocel. chráničky a délku protlaku
z ocel. chráničky  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo
doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících
údajů formou vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované
zakázky srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude
splňovat požadavek zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši
30 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních
vod pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m,
kde část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min.
délce 50 m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod
s výtlačným potrubím o min. délce 250 m
 účastník zadávacího řízení v žádosti o účast doložil referenci s názvem „Kanalizace a
ČOV v obci Doubek“, kterou označil jako stavbu poskytnutou za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30
mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod
pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m, kde
část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min. délce 50
m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným
potrubím o min. délce 250 m – účastník ve Zvláštní příloze č. 3 Kvalifikační
dokumentace (Realizované zakázky srovnatelného charakteru) NEUVEDL veškeré
požadované údaje, tj.: dimenzi protlaku z ocel. chráničky a délku protlaku
z ocel. chráničky  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo
doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doplnění chybějících
údajů formou vyplnění Zvláštní přílohy č. 3 Kvalifikační dokumentace (Realizované
zakázky srovnatelného charakteru) nebo o doložení jiné referenční stavby, která bude
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splňovat požadavek zadavatele na doložení stavby poskytnuté za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši
30 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních
vod pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m,
kde část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min.
délce 50 m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod
s výtlačným potrubím o min. délce 250 m
 účastník zadávacího řízení NEDOLOŽIL žádnou referenční stavbu, jejímž
předmětem byla stavba poskytnutá za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30 mil. Kč
bez DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod
pro min. 400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m,
kde část řadů byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min.
délce 50 m, současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod
s výtlačným potrubím o min. délce 250 m a jejíž součástí bylo zhotovení
domovních kanalizačních přípojek v počtu min. 80 ks, s min. délkou 500 m a
současně zhotovení vrtané studny o hloubce min. 30 m dle požadavku zadavatele
uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ)  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo doplnění
údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doložení referenční stavby,
jejímž předmětem byla stavba poskytnutá za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení v minimální hodnotě každé jednotlivé stavby ve výši 30 mil. Kč bez
DPH, jejímž předmětem plnění byla výstavba nové čistírny odpadních vod pro min.
400 EO, současně výstavba gravitační kanalizace v min. délce 3 000 m, kde část řadů
byla uložena do protlaku z ocelové chráničky o min. DN 500 a min. délce 50 m,
současně byla zhotovena alespoň 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným
potrubím o min. délce 250 m a jejíž součástí bylo zhotovení domovních kanalizačních
přípojek v počtu min. 80 ks, s min. délkou 500 m a současně zhotovení vrtané studny
o hloubce min. 30 m
 účastník zadávacího řízení NEDOLOŽIL žádnou referenční stavbu, jejímž
předmětem byla referenční stavba poskytnutá za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě stavby ve výši 30 mil. Kč bez
DPH, jejímž předmětem byla výstavba čistírny odpadních vod pro min. 100 EO,
současně výstavba gravitačních řadů o min. délce 2 000 m, kde část těchto řadů
byla uložena alespoň do jednoho protlaku o min. DN 500, současně bylo
zhotoveno min. 50 ks domovních přípojek o min. délce 300 m a současně
zhotovení vrtané studny o min. hloubce 20 m dle požadavku zadavatele
uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ)  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo doplnění
údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doložení referenční stavby
poskytnuté za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě
stavby ve výši 30 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla výstavba čistírny
odpadních vod pro min. 100 EO, současně výstavba gravitačních řadů o min. délce
2 000 m, kde část těchto řadů byla uložena alespoň do jednoho protlaku o min. DN
500, současně bylo zhotoveno min. 50 ks domovních přípojek o min. délce 300 m a
současně zhotovení vrtané studny o min. hloubce 20 m
 účastník ve stanovené lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti (žádost o
objasnění se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání) požadované
objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace NEDORUČIL a
NEPROKÁZAL SPLNĚNÍ technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle požadavku zadavatele
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uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ) (žádost o objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace byla
odeslaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. prostřednictvím
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/ObecMysliv dne 10. 5. 2021, lhůta pro
doručení objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace skončila dne
17. 5. 2021)
 účastník zadávacího řízení NEDOLOŽIL certifikát systému environmentálního
managementu – ISO řady 14001 pro obor provádění staveb dle požadavku
zadavatele uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2
písm. h) ZZVZ)  účastník zadávacího řízení byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyzván k písemnému objasnění nebo
doplnění údajů a dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. k doložení platného
certifikátu systému environmentálního managementu – ISO řady 14001 pro obor
provádění staveb
 účastník ve stanovené lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti (žádost o
objasnění se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání) požadované
objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace NEDORUČIL a
NEPROKÁZAL SPLNĚNÍ technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle požadavku zadavatele
uvedeného v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. h)
ZZVZ) (žádost o objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace byla
odeslaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. prostřednictvím
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/ObecMysliv dne 10. 5. 2021, lhůta pro
doručení objasnění nebo doplnění údajů prokazující splnění kvalifikace skončila dne
17. 5. 2021).

add § 217 odst. 2 písm. a)

označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění jejich výběru
Obchodní jméno účastníka:

Sídlo / adresa:

STAVMONTA spol. s r.o.

Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, Doubravka

IČ:

DIČ:

40525007

CZ40525007

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

 Nejnižší nabídková cena: 65 558 620,-- Kč bez DPH, tj. 79 325 931,-- Kč včetně DPH.
Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje všechny podmínky požadované
zadavatelem v zadávacích podmínkách a není v rozporu s platnými právními předpisy.
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add § 217 odst. 2 písm. b)

označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi
Poddodavatel

Druh poddodávky

ABEPO, s.r.o.
Částkova 818/76, 326 00 Plzeň - Lobzy
IČ: 29122201
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.
Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
IČ: 00204382
VHST s.r.o.
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČ: 02464471
VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 25103431
ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 25166077

BOZP, technická kvalifikace

zemní práce, doklady kvalifikace

zemní práce, doklady kvalifikace

zemní práce, doklady kvalifikace

geotechnik, doklady kvalifikace

technologie, doklady kvalifikace

add § 217 odst. 2 písm. c)

odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

add § 217 odst. 2 písm. d)

odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

add § 217 odst. 2 písm. e)

odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

užší řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
KANALIZACE A ČOV MYSLÍV

add § 217 odst. 2 písm. f)

odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

add § 217 odst. 2 písm. g)

odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků
Nabídky i žádosti o účast byly podávány elektronicky.

add § 217 odst. 2 písm. h)

soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

add § 217 odst. 2 písm. i)

odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky za části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

add § 217 odst. 2 písm. j)

odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle § 78 odst. 3
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.


Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Kristýna Soukupová
V Českých Budějovicích dne 13. 7. 2021

Kristýna
Soukupová

Digitálně podepsal Kristýna
Soukupová
DN: cn=Kristýna Soukupová,
sn=Soukupová,
givenName=Kristýna, c=CZ,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.
o., ou=organizace výběrových řízení,
serialNumber=P26429
Datum: 2021.07.13 07:28:09 +02'00'
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