PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

1. OZNAČENÍ SEKTOROVÉHO ZADAVATELE
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275
Identifikátor datové schránky: c7rc8yf
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 5501621/0100
kontaktní adresa:
útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Sektorová veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. NÁZEV SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

4. PŘEDMĚT SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových
železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující
spojovací potrubí a kabelové trasy v areálu ČOV na pozemcích zadavatele.
Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i
úprava některých ze stávajících objektů (čerpací stanice plovoucích nečistot, rozdělovací objekty na
dosazovací nádrže) technologicky provázaných s těmito novými dosazovacími nádržemi DN č. 7 a DN
č. 8. Umístění nových dosazovacích nádrží je na volném místě vedle stávajících šesti dosazovacích
nádrží. Objekt bude vytyčen v souřadnicovém systému JTSK.
Stavba bude realizována za současného kontinuálního provozu ČOV. Dodavatel stavby musí úzce
spolupracovat s provozovatelem ČOV při napojování na stávající hydraulickou linku (rozdělovací
objekty, odtokové potrubí), kdy jsou z důvodu zachování provozu ČOV možné pouze krátkodobé
výluky, kdy je využívána schopnost akumulace provozní linky při bezdeštném období mimo denní
špičku.
Cílem je zlepšení fungování nakládání s kalem v biologickém stupni ČOV s posílením aktivace
v oblasti odstraňování dusíku.

Nové dosazovací nádrže budou napojeny na stávající rozdělovací objekty na dosazovací nádrže, na
odtokové potrubí z dosazovacích nádrží, na jímky vratného kalu u rozdělovacích objektů na
dosazovací nádrže, na čerpací stanici plovoucího kalu, na kabelové trasy.
V rámci okruhu prací bude provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů, které je nutno po dobu
výstavby ochránit.
Nové objekty dosazovacích nádrží budou propojeny se stávající areálovou silniční komunikací pomocí
chodníků.
Podrobný popis rozsahu požadovaných prací včetně veškerých podmínek pro zpracování je uveden v
přiložené projektové dokumentaci vypracované společností AQUATIS a.s. v prosinci 2020.
Součástí předmětu díla je vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky
kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních
paré včetně vyhotovení digitálně na CD/DVD (ve formátu *.dwg a *.pdf) a CD se zakreslením
skutečného provedení v programu REVIT; dále včetně zaměření pro GIS BVK, (dokumentace
geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro
MICROSTATION). Dodavatel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání
dokončeného díla

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 307 798 793,00 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

SMP CZ, a.s.

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

HOCHTIEF CZ a.s.

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

VHZ-DIS, spol. s r.o.

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

IMOS Brno, a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

společnost s ručením omezeným
271 95 147

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

akciová společnost
466 78 468

Brno, Mírová 25, PSČ 61800

společnost s ručením omezeným
469 61 445

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

akciová společnost
25322257

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU
JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byl níže uvedený účastník zadávacího řízení vyloučen.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

VHZ-DIS, spol. s r.o.
Brno, Mírová 25, PSČ 61800

společnost s ručením omezeným
469 61 445

Odůvodnění:
K prokázání splnění kritérií profesní způsobilosti uvedených v Zadávací dokumentaci požadoval zadavatel
po dodavateli předložit mj.:


osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které
vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 360/1992 Sb.“)



osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb, které vydává Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;



osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika, které vydává Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;



osvědčení o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb, které vydává Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;



oprávnění k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem vydané ve smyslu §6a
odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
v platném znění;



osvědčení dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1
vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších
předpisů;



certifikát způsobilosti (osvědčení o zkoušce svářeče) dle ČSN EN 287-1 „Tavné svařování –
Část 1: Oceli“ nebo certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO 9606-1 "Zkoušky svářečů - Tavné
svařování - Část 1: Oceli“.

V žádosti o účast doložil účastník osvědčení dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti
v elektrotechnice (dále jen „vyhláška č. 50/1978 Sb.“), pro řízení činnosti prováděné dodavatelským
způsobem dle § 8 odst. 1 této vyhlášky, pod ev. č. 01-01-2016 vystavené na pana Ing. Tomáše
Kmenta, které bylo vystavené dne 26. 2. 2016, přičemž platnost tohoto osvědčení je dle § 8 odst. 3
vyhlášky č. 50/1978 Sb. 3 roky ode dne složení zkoušky, tj. do 26. 2. 2019. S ohledem na povinnost
účastníků prokázat, že jsou odborně způsobilí v daném oboru nebo že disponují osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečují, pak předložením neplatného osvědčení účastník
neprokázal, že je odborně způsobilý nebo má k dispozici odborně způsobilou osobu.
Ze shora uvedeného důvodu zadavatel vyzval dne 18. 6. 2021 účastníka k doplnění a objasnění
informací poskytnutých v žádosti o účast a poskytnul mu k tomu lhůtu 10 pracovních dní ode dne
doručení výzvy. Lhůta pro doplnění informací skončila dne 2. 7. 2021.
Dne 2. 7. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického systému E-ZAK přípis
s následujícími informacemi.
Účastník doložil nové osvědčení vystavené na pana Kmenta, ev.č. 46/2019, vystavené dne 15. 3. 2019,
platné do 15. 3. 2022. V nově předloženém osvědčení je uvedeno, že pan Ing. Tomáš Kment složil

zkoušku v elektrotechnice a může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro
samostatnou činnost, pro řízení činnosti a samostatným projektováním. Uvedená osoba však nesložila
zkoušku pro řízení činnosti dodavatelským způsobem, jak požadoval zadavatel v Zadávací
dokumentaci. Účastník tak ani v dodatečně stanovené lhůtě neprokázal splnění profesní kvalifikace
spočívající v předložení platného osvědčení dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb., pro řízení činnosti
prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 této vyhlášky.
Komise zadavatele proto doporučila zadavateli vyloučit účastníka z účasti v zadávacím řízení
z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že údaje, doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo
doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona
DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ
JEJICH VÝBĚRU

8. OZNAČENÍ

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

akciová společnost
25322257

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:
1. Lhůta plnění díla s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)
Nabídka společnosti IMOS Brno a.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem
na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:
Lhůta plnění díla: 94 týdnů
Výše nabídkové ceny bez DPH: 307 798 793,00 Kč

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
akciová společnost
002 19 169

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOSTAR, spol. s r.o.
Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
společnost s ručením omezeným
136 90 337

Obchodní firma:

Tschuda GmbH
Göstinger Strasse 88, 8051 Graz, Rakouská
republika
zahraniční společnost s ručením omezeným
FN 535366d

Sídlo:
Právní forma:
IČO:

10. ROZDĚLENÍ SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil sektorovou veřejnou zakázku na části, jelikož to povaha sektorové veřejné
zakázky neumožňuje.

