STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Schválení výsledku ZŘ "Parkovací a navigační systém v Liberci"
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na
investiční dotační akci „Parkovací a navigační systém v Liberci“.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: schválení výsledku zadávacího řízení
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení „Parkovací a navigační systém v Liberci“, a výběr
nejvýhodnější nabídky, kterou podal účastník SPEL, a.s., IČ 00473057, se sídlem Kolín –
Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002, s nabídkovou cenou 7.229.999,92 Kč bez DPH dle
přílohy č. 1 a přílohy č. 2
ukládá
1. zajistit podpis Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně zajistit jejich
odeslání a zveřejnění
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 10.10.2018

2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SPEL, a.s., IČ 00473057, se sídlem
Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002, s nabídkovou cenou 7.229.999,92 Kč bez
DPH
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.10.2018

3. zajistit realizaci akce
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.11.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu s usnesením rady města č. 492/2018 odbor správy veřejného majetku vypsal zadávací řízení
na veřejnou zakázku „Parkovací a navigační systém v Liberci“.
Celková předpokládaná hodnota zakázky byla 8.516.000 Kč bez DPH. Hodnotící komisi byly na jejím
první jednání dne 24. 9. 2018 předloženy celkem 3 nabídky s výší nabídkové ceny od 7.229.999,92 Kč
bez DPH do 10.837.234,20 Kč bez DPH.
Pořad Účastník
í
1
SPEL, a.s.
2
3

ČD – Telematika a.s.
AŽD Praha s.r.o.

IČ

Adresa sídla

00473057 Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ
28002
61459445 Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
48029483 Žirovnická 3146/2, 10617 Praha

Cena bez
DPH
7.229.999,92
7.628.845
10.837.234,2
0

První jednání komise bylo ukončeno se závěrem, že dodavatel SPEL, a.s. bude vyzván k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, které byly předloženy v nabídce v prosté
kopii nebo formou pouhého čestného prohlášení. Na svém druhém jednání dne 1. 10. 2018 byla nabídka
dodavatele SPEL, a.s. posouzena ve smyslu doručených dokladů pro splnění kvalifikace. Jak vyplývá z
přílohy č. 1 tohoto materiálu, druhé jednání komise bylo ukončeno se závěrem, že vybraný dodavatel
SPEL, a.s. předložil požadované doklady v naprostém pořádku a prokázal splnění podmínek účasti pro
tuto veřejnou zakázku zákonným způsobem a v rozsahu požadovaném zadavatelem. Z tohoto důvodu
komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem SPEL, a.s.
Materiál je odevzdáván po termínu z toho důvodu, že vyhodnocení nabídek (hodnotící komise) proběhlo
teprve v době, kdy materiály již byly v řádném termínu odevzdány.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis o jednání HK
Příloha č. 2 - Zpráva o hodnocení nabídek
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ZÁPIS O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
sepsaný v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky:

„Parkovací a navigační systém v Liberci“
Identifikace zadávacího řízení a zadavatele
Název veřejné zakázky:
Evid. číslo zakázky ve VVZ:
Evidenční číslo zakázky v TED
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Parkovací a navigační systém v Liberci
Z2018-027611
2018/S 155-355069
statutární město Liberec

Profil zadavatele:

https://zakazky.liberec.cz/

Internetové stránky:
Telefon:
Kontaktní osoby zadavatele:

www.liberec.cz

I.

Jednání

a)

Údaje o složení komise

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
002 62 978
CZ00262978

+420 485 243 111
Tibor Batthyány, primátor

V rámci otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Parkovací informační a navigační
systém v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“) jmenoval zadavatel (viz. usnesení RM č. 492/2018)
v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) hodnotící
komisi, kterou pověřil hodnocením nabídek a jejich posouzením z hlediska splnění podmínek účasti.
Komise byla jmenována ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Tibor Batthyány
Tomáš Kysela
Bc. David Novotný
Ing. Jiří Kovačičin
Mgr. Lukáš Hýbner

primátor města
náměstek primátora pro technickou správu majetku města
vedoucí odboru správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
referent investic a oprav oddělení hospodářské správy

První jednání hodnotící komise se konalo dne 24.09.2018 od 13:30 hodin na adrese zadavatele, nám.
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, v kanceláři primátora. Z jednání se omluvil Ing. Kovačičin a
omluven byl i jeho náhradník. Hodnotící komise se sešla v usnášeníschopném počtu 4 z 5
jmenovaných členů. Jednání se zúčastnila Ing. Lucie Stahlová, zástupce administrátora veřejné
zakázky, společnosti Compet Consult s.r.o. Všichni účastníci jednání podepsali prezenční listinu a
členové komise pan Batthyány a pan Kysela podepsali prohlášení dle § 44 ZZVZ (ke střetu zájmů).
Členové komise pan Novotný a pan Hýbner podepsali toto prohlášení již při otevírání obálek
s nabídkami.

Zápis o jednání hodnotící komise
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

b) Seznam doručených nabídek
Do konce lhůty pro podání nabídek, která uplynula dne 17. 09. 2018 v 10:00 hod. obdržel zadavatel
celkem 3 nabídky od účastníků, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny níže. O otevírání obálek byl
sepsán samostatný protokol, který byl zveřejněn na profilu zadavatele. Podle pořadí
ve kterém byly nabídky doručeny, jim byla přidělena pořadová čísla.
Nabídka č. 1
AŽD Praha s.r.o., IČ: 480 29 483
sídlo: Žirovnická 3146/2, 10617 Praha
Celková nabídková cena: 10.837.234,20 Kč bez DPH
Nabídka č. 2
SPEL, a.s., IČ: 004 73 057
sídlo: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002
Celková nabídková cena: 7.229.999,92 Kč bez DPH
Nabídka č. 3
ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445
sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
Celková nabídková cena: 7.628.845,00 Kč bez DPH

c)

Popis a výsledek hodnocení

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ byl zvolen postup vyhodnocení nabídek před jejich posouzením.
Hodnocení nabídek bylo prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti postupem podrobně
popsaným v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. Ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nabídky byly hodnoceny tak, že byly
seřazeny podle celkové výše nabídkové ceny bez DPH a jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
1. SPEL, a.s.,
IČ: 004 73 057, sídlo: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002,
Celková nabídková cena: 7.229.999,92,- Kč bez DPH
2. ČD – Telematika a.s.,
IČ: 614 59 445, sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
Celková nabídková cena: 7.628.845,00 Kč bez DPH
3. AŽD Praha s.r.o.,
IČ: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 10617 Praha
Celková nabídková cena: 10.837.234,20 Kč bez DPH

d) Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Po ukončení hodnocení posoudila hodnotící komise nabídku účastníka SPEL, a.s., jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „účastník“ nebo „vybraný účastník“). Nabídka
byla posuzována z hlediska splnění kvalifikace a dalších podmínek účasti v zadávacím řízení.
Podrobnosti k posouzení jsou uvedeny v následující tabulce:
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Zápis o jednání hodnotící komise
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

doklady doložené účastníkem SPEL, a.s.

základní způsobilost dle § 74 ZZVZ:
- způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ

čestné prohlášení o splnění kvalifikace
v souladu s požadavky § 74 ZZVZ

profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ:
- výpis z obchodního rejstříku (OR) nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

čestné prohlášení o splnění kvalifikace
v souladu s požadavky § 77 ZZVZ

kritéria technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ:

čestné prohlášení o splnění kvalifikace
v souladu s požadavky § 79 ZZVZ

Seznam významných obdobných zakázek
prokazující, že dodavatel v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení řádně
zrealizoval:






Pozn.: Může být prokázáno jedinou zakázkou, nebo
dvěma zakázkami, budou-li tyto zakázky splňovat
dohromady všechny uvedené podmínky

alespoň 1 obdobná zakázka na dodávku a
instalaci systému sledování obsazenosti
parkovacích
míst
zahrnující
min.
50
bezdrátových senzorů využívajících principu
magnetometru;

--

alespoň 1 obdobná zakázka na dodávku a,
implementaci SW pro správu alespoň 50ks
bezdrátových senzorů fungujících nepřetržitě po
dobu alespoň 6 měsíců

--

alespoň 1 obdobná zakázka na dodávku a
instalaci alespoň 15 dynamických dopravních
značek

--

Seznam členů realizačního týmu prokazující, že
dodavatel pro plnění zakázky sestaví alespoň
3 členný tým, ve kterém jednotliví členové musí
plnit následující role. Ke každému členovi týmu
strukturovaný životopis s obsahem dle ZP.
 Vedoucí projektu:

Jan Malý,

 min. SŠ vzdělání
 min. 3 roky praxe v oblasti řízení projektů
v oblasti dodávek technologií

 zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky,
jejímž předmětem byly dodávky či služby
v oblasti ICT v oblasti parkovacích systémů
v posledních 5 letech a které řídil v pozici
vedoucího projektu

 IT Specialista:

 zaměstnanec účastníka,
 úplné střední s maturitou,
 15 let praxe – není uvedeno v jaké oblasti
 2 obdobné zakázky – chybí bližší popis

Tomáš Havlín,

 min. SŠ vzdělání
 min. 3 roky praxe v oblasti implementace
technologií

 zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky,
jejímž
předmětem
byla
dodávka
a
implementace softwarového vybavení pro
správu systému využívajícího bezdrátové
senzory v posledních 5 letech

 zaměstnanec účastníka,
 úplné střední s maturitou,
 16 let praxe – není uvedeno v jaké oblasti
-

3 obdobné zakázky - chybí bližší popis

Miroslav Skala,

 Osoba odpovědná za montáž
elektrotechnických zařízení

 zaměstnanec účastníka,

 Odborná způsobilost (autorizace) v oboru
technika prostředí staveb,
elektrotechnická zařízení

seznam se základními údaji ke každému ze 3
členů týmu, životopisy chybí

specializace

 odborná způsobilost (autorizace) v oboru
technika prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení
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Zápis o jednání hodnotící komise
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI

SPEL, a.s.
Tinynode NDPM B4PE Senzor
Tinynode RPPM R4PE Repeater
Tinynode GWPM G4PE Gateway

Nabízený systém – výrobce, název a typové
označení nabízených senzorů a retranslačních
prvků

Výrobce: Tinynode (Paradox Engineering
Company), Via Passeggiata 7, CH-6883,
Novazzano
https://www.pdxeng.ch/tinynode/tinynodepartners/

Návrh smlouvy o dílo (dle přílohy č. 2 ZP)
Technická specifikace jednotlivých
systému
(nezměněná příloha č. 3 ZP)

doložen, akceptován beze změn
prvků
doložena beze změn
doložen, obsahuje všechny zadavatelem
požadované informace k nabízenému systému
uvedené v bodě 5.4 ZP

Popis nabízeného technického řešení
(zpracovaný v souladu s bodem 5.4 ZP)
Oceněný základní rozpočet díla dle přílohy č. 5
ZP

doložen

Oceněný podrobný položkový rozpočet –
vlastní, zpracovaný dle odst. 9.3 ZP (musí
obsahovat množství a jednotkové ceny všech
dílčích položek nabízeného technického
řešení)

doložen,
uvedeny jednotkové ceny za prvky Tinynode +
v souladu s odst. 3.9 ZP také jednotková cena za
osazení čidel a cena za nákup včetně osazení
centrálního prvku

Seznam významných poddodavatelů (kteří
jsou známi v době podání nabídky) – bude
přílohou č. 5 Smlouvy o dílo

seznam doložen, 1 poddodavatel:
RAISA spol. s r.o., Kolín, Havlíčkova 822, v rámci
plnění zajistí dodávky a montážní práce značení,
montáž senzorů a značek (cca 15% z celkové
ceny); neprokazuje kvalifikaci

Omezení poddodavatelů: řízení projektu
včetně výkonu funkce vedoucího projektu, jeho
koordinaci z hlediska případných
poddodavatelů a komunikaci se zadavatelem
vlastní kapacitou /zaměstnanci)

omezení poddodavatelů splněno

Kompletní licenční podmínky – budou přílohou
č. 6 smlouvy o dílo

doloženy Licenční podmínky pro užití SW
s názvem Centrální prvek systému sensorů

Pozn. ZP = zadávací podmínky k veřejné zakázce

e)

Výsledek posouzení

Z hlediska nabízeného technického řešení
Hodnotící komise nejprve posuzovala nabízené technické řešení. Podkladem pro toto posouzení byl
v nabídce předložený popis nabízeného technického řešení, který obsahoval všechny informace
požadované zadavatelem v bodě 5.4 zadávacích podmínek. Popis byl doplněn katalogovým listem.
Bylo konstatováno, že nabízený systém bezdrátových senzorů Tinynode na principu magnetometru
splňuje požadavky zadavatele podrobně specifikované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Posouzení nabídky z hlediska nabízeného technického řešení bylo ukončeno bez výhrad.
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Zápis o jednání hodnotící komise
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

Z hlediska výše nabídkové ceny
Hodnotící komise posuzovala nabídku také z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky. Bylo konstatováno, že účastník zpracoval cenovou nabídku zcela v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v čl. IX. ZP. V nabídce předložil oceněný Základní rozpočet díla,
který byl přílohou ZP, ve kterém ocenil všechny položky. Žádná z položek nebyla prázdná nebo
oceněna jako „nulová“. Dále v souladu s požadavky zadavatele předložil i vlastní podrobný položkový
rozpočet, vycházející ze Základního rozpočtu, ve kterém podrobně specifikoval dílčí dodávky, služby a
práce, které se týkají konkrétního nabízeného řešení. V podrobném položkovém rozpočtu je dle
požadavků zadavatele uvedena jednotková cena za jednotlivé dílčí prvky systému (Senzor, Repeater,
Gateway) včetně ceny za jejich osazení.
Přestože je celková cena nabídnutá účastníkem (7.229.999,92 Kč bez DPH) nižší, než byla
předpokládaná hodnota zakázky (8.516.000,- Kč bez DPH), shodla se hodnotící komise na tom, že se
jedná o cenu reálnou, za kterou lze předmět veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a kvalitě
realizovat. Cenu nabídnutou vybraným účastníkem nelze považovat za mimořádně nízkou.
Z hlediska splnění způsobilosti a kvalifikace
Účastník zcela v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradil ve své nabídce doklady k prokázání
způsobilosti a kvalifikace čestným prohlášením o tom, že požadavky na kvalifikaci dle §§ 74, 77 a 79
ZZVZ splňuje.
Jediným dokladem, který nad rámec čestného prohlášení v nabídce předložil, byl „Seznam osob
realizačního týmu“, požadovaný v bodě 7.3.2 ZP, ze kterého vyplývá, že účastník pro plnění veřejné
zakázky sestavil v souladu s požadavky zadavatele 3-členný realizační tým, složený z vedoucího
projektu, IT specialisty a osoby odpovědné za montáž elektrotechnických zařízení. Všichni členové
realizačního týmu jsou zaměstnanci účastníka, je tedy splněna i podmínka zadavatele, že řízení
projektu (včetně výkonu funkce vedoucího projektu) bude ze strany účastníka zajištěno vlastní
kapacitou (omezení poddodavatelů).
Další posouzení nabídky z hlediska splnění způsobilosti a kvalifikace nebylo možné. Hodnotící komise
se shodla na názoru, že bude nutné požádat účastníka o doplnění informací a dokladů, na základě
kterých by mohlo být posouzení splnění způsobilosti a kvalifikace dokončeno. S přihlédnutím ke
skutečnosti, že nabídka nevykazovala žádné jiné nedostatky, dospěla hodnotící komise k závěru, že
účastníka požádá již v této fázi posuzování o originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
k prokázání kvalifikace.
Zároveň hodnotící komise prostřednictvím oddělení veřejných zakázek nahlédla do evidence
skutečných majitelů. Bylo zjištěno, že účastník není zatím v této evidenci veden a údaje o jeho
skutečných majitelích nelze dohledat (výpis z evidence přílohou tohoto zápisu). Bylo tedy dohodnuto,
že společně s výzvou k doplnění informací a předložení dokladů k prokázání kvalifikace bude účastník
vyzván také ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli (vybranému účastníkovi).

f)

Závěr z I. jednání

Jednání hodnotící komise bylo dne 24.09.2018 ve 14:00 hod. ukončeno se závěrem, že účastník
SPEL, a.s., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů k prokázání kvalifikace a k předložení informací a dokladů
dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Odeslání výzvy zajistí ještě 24.9.2018 administrátor. Termín pro doručení požadovaných informací a
dokladů bude ve výzvě stanoven do pondělí, 1. 10. 2018 do 10 hodin.
Další jednání hodnotící komise, na kterém budou doklady předložené na základě výzvy posouzeny, se
uskuteční dne 01.10.2018 od 13 hodin, opět v kanceláři primátora.
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II. Jednání
g) Údaje o složení komise
Na svém II. jednání, které se uskutečnilo dne 1. 10. 2018 od 13 hodin v kanceláři primátora se
hodnotící komise sešla v plném počtu 5-ti jmenovaných členů, ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Tibor Batthyány
Tomáš Kysela
Bc. David Novotný
Ing. Jiří Kovačičin
Mgr. Lukáš Hýbner

primátor města
náměstek primátora pro technickou správu majetku města
vedoucí odboru správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
referent investic a oprav oddělení hospodářské správy

Jednání se zúčastnila Ing. Lucie Stahlová, zástupce administrátora veřejné zakázky, společnosti
Compet Consult s.r.o. Všichni účastníci jednání podepsali prezenční listinu a pan Kovačičin, který se
minulého jednání hodnotící komise nezúčastnil, podepsal prohlášení dle § 44 ZZVZ (ke střetu zájmů).
Poté bylo jednání zahájeno.

h) Doručené doklady
Dne 24.09.2018 v 16:59 hod. byla účastníkovi SPEL, a.s. odeslána prostřednictvím e-mailu výzva
naformulovaná v souladu se závěrem z I. jednání hodnotící komise. Účastník na tuto výzvu ještě před
vypršením stanoveného termínu zareagoval a dne 27.09.2018 v 9 hodin do kanceláře administrátora
osobně doručil následující doklady:
K prokázání způsobilosti a kvalifikace:
a. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (originál)
b. Seznam dodávek (originál)
c. 3x Profesní životopis – Malý, Havlín, Skala (originál)
d. Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 24049 – Skala (ověřená kopie)
e. Výpis z obchodního rejstříku (OR) SPEL, a.s. s údaji ke dni 18.07.2018 (ověřená kopie)
f. Výpis z živnostenského rejstříku SPEL, a.s. (ověřená kopie)
g. Výpis z rejstříku trestů (RT) právnických osob zpracovaný 18.07.2018 (ověřená kopie)
h. Výpis z RT fyzických osob – Jiří Svoboda, statutární ředitel SPEL, a.s. zpracovaný 18.07.2018
(ověřená kopie)
i. Potvrzení finančního úřadu (FÚ) Kolín o neexistenci daňových nedoplatků k 19.07.2018
(ověřená kopie)
j. Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Kolín (OSSZ) o stavu nedoplatků
k 19.07.2018 (ověřená kopie)
k. Aktualizovaný Seznam osob realizačního týmu (originál)
Ke skutečným majitelům:
a. Výpis OR SPEL, a.s. s údaji ke dni 26.09.2018
b. Identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitele vybraného dodavatele
c. Seznam akcionářů
d. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady
e. Stanovy akciové společnosti SPEL, a.s.

i)

Výsledek posouzení

Po posouzení všech výše uvedených dokladů bylo konstatováno:
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Účastník SPEL, a.s. prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti
dle § 77 odst. 1 ZZVZ v souladu s požadavky ZZVZ i zadavatele. Výpis z živnostenského rejstříku byl
předložen nad rámec povinných dokladů.
Účastník SPEL, a.s. prokázal splnění kritérií technické kvalifikace v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v odst. 7.3.1 a 7.3.2 ZP, a to následujícím způsobem:
Ad 7.3.1 Zkušenost dodavatele s realizací obdobných zakázek
Účastník prokázal splnění tohoto kritéria jednou realizovanou zakázkou (zadavatel v ZP připustil),
v rámci které byly splněny všechny 3 podmínky požadované zadavatelem v rámci tohoto kritéria.


Název zakázky „Smart4City v Kolíně“



Realizace: 07/2016 (zahájení dodávek) – 12/2017 (uvedení do provozu)



Objednatel: Město Kolín



Předmět zakázky: dodávka a implementace parkovacího systému Smart4City, pracujícího na
základě bezdrátového systému snímání obsazenosti parkovacích míst. Součástí systému je
software pro správu, vizualizaci a zpracování získávaných dat. V rámci zakázky nainstalováno
144 bezdrátových senzorů na principu magnetometru a 28 dynamických dopravních značek.

 Účastník realizoval 100% zakázky
Ad 7.3.2 3-členný realizační tým
Z aktualizovaného „Seznamu osob realizačního týmu“ a z doplněných profesních životopisů
jednotlivých členů týmu vyplývá, že účastník splňuje toto kritérium v rozsahu požadovaném
zadavatelem, a to následujícím způsobem:


Vedoucí projektu – Jan Malý, zaměstnanec účastníka
SŠ vzdělání, 15 let praxe, z toho 10 let v oblasti řízení projektů v oblasti dodávek technologií
Profesní zkušenost: dodávka a implementace systému Smart4City pro město Kolín, pan Malý
v pozici manažera – vedení zakázky. Předmět zakázky podrobně popsán výše, splňuje
požadavky zadavatele na referenční zakázku vedoucího projektu



IT Specialista – Tomáš Havlín, zaměstnanec účastníka
SŠ vzdělání, 16 let praxe v oblasti implementace technologií
Profesní zkušenost: Smart4City pro město Kolín, předmět zakázky podrobně popsán výše,
pan Havlín v pozici hlavní SW technik – tvorba a implementace SW pro správu parkovacího
systému (využívá bezdrátové senzory), splňuje požadavky zadavatele na referenční zakázku
IT specialisty



Osoba odpovědná za montáž elektrotechnických zařízení – Miroslav Skala, zaměstnanec
účastníka
autorizovaný technik v oboru „technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení“
doloženo Osvědčení o autorizaci č. 24049, vydaného Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb., splňuje
požadavky zadavatele

Z dokladů, uvedených výše pod písmeny a. až e. vyplývá, že společnost SPEL, a.s. se sídlem Kolín –
Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002, IČ 004 73 057


má vydáno 195 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
mil. Kč



jediným akcionářem je Decaria N.V., se sídlem 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 25,
Nizozemské království



vlastníkem 100% akcií společnosti Decaria N.V. je Jiří Svoboda, nar. 27.12.1971, bydliště Tři
Dvory 333 (dle výpisu OR účastníka SPEL, a.s. jeho statutární ředitel a předseda správní
rady)
Z výpisu OR bylo ověřeno, že účastník má vydány výlučně zaknihované akcie. Účastník rovněž
předložil identifikační údaje skutečného majitele.
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j)

Závěr z II. jednání

Hodnotící komise své jednání ukončila se závěrem, že účastník SPEL, a.s. IČ: 004 73 057, sídlo:
Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002, jehož nabídka s celkovou nabídkovou cenou ve výši
7.229.999,92 Kč bez DPH byla v rámci veřejné zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
prokázal splnění podmínek účasti pro veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu a v souladu se
ZZVZ. Hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru nabídky účastníka SPEL, a.s.
jako nejvhodnější pro realizaci veřejné zakázky.
Svým podpisem vyjadřují členové hodnotící komise svůj souhlas s obsahem tohoto zápisu:

1.

Tibor Batthyány

2.

Tomáš Kysela

3.

Bc. David Novotný

4.

Ing. Jiří Kovačičin

5.

Mgr. Lukáš Hýbner

Související dokumenty:






Prezenční listina z I. a II. jednání hodnotící komise
Čestná prohlášení členů komise dle § 44 ZZVZ
Výzva zaslaná dodavateli SPEL, a.s. dne 24.09.2018
Doklady doručené dodavatelem SPEL, a.s. dne 27.09.2018
Doklad o neexistenci záznamu v evidenci skutečných majitelů (printcsreen)

V Liberci dne 1. 10. 2018

……………………………….
zapsala: Ing. Lucie Stahlová
Compet Consult s.r.o.
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
vyhotovená v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky:

„Parkovací a navigační systém v Liberci“
1. Identifikace zadávacího řízení a zadavatele
Název veřejné zakázky:
Evid. číslo zakázky ve VVZ:
Evidenční číslo zakázky v TED
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Parkovací a navigační systém v Liberci
Z2018-027611
2018/S 155-355069
statutární město Liberec

Profil zadavatele:

https://zakazky.liberec.cz/
www.liberec.cz

Internetové stránky:
Telefon:
Kontaktní osoby zadavatele:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
002 62 978
CZ00262978

+420 485 243 111
Tibor Batthyány, primátor

2. Údaje o složení komise
V rámci otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Parkovací informační a navigační systém
v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“) jmenoval zadavatel (usnesení RM č. 492/2018) v souladu s § 42
ZZVZ hodnotící komisi, kterou pověřil hodnocením nabídek a jejich posouzením z hlediska splnění
podmínek účasti. Komise byla jmenována ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Tibor Batthyány
Tomáš Kysela
Bc. David Novotný
Ing. Jiří Kovačičin
Mgr. Lukáš Hýbner

primátor města
náměstek primátora pro technickou správu majetku města
vedoucí odboru správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
referent investic a oprav oddělení hospodářské správy

První jednání hodnotící komise se konalo dne 24.09.2018 od 13:30 hodin na adrese zadavatele, nám.
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, v kanceláři primátora. Z jednání se omluvil Ing. Kovačičin a omluven
byl i jeho náhradník. Hodnotící komise se sešla v usnášeníschopném počtu 4 z 5 jmenovaných členů.
Jednání se zúčastnila Ing. Lucie Stahlová, zástupce administrátora veřejné zakázky, společnosti
Compet Consult s.r.o.

3. Seznam hodnocených nabídek
Ke konci lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 3 nabídky. Nabídkám byla přidělena
pořadová čísla podle termínu jejich doručení na podatelnu zadavatele.

Zpráva o hodnocení nabídek
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

Nabídka č. 1
AŽD Praha s.r.o., IČ: 480 29 483
sídlo: Žirovnická 3146/2, 10617 Praha
Celková nabídková cena: 10.837.234,20 Kč bez DPH
Nabídka č. 2
SPEL, a.s., IČ: 004 73 057
sídlo: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002
Celková nabídková cena: 7.229.999,92 Kč bez DPH
Nabídka č. 3
ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445
sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
Celková nabídková cena: 7.628.845,00 Kč bez DPH

4. Popis hodnocení
V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ byl zvolen postup vyhodnocení nabídek před jejich posouzením.
Hodnocení nabídek bylo prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti postupem podrobně popsaným
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na
základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nabídky byly hodnoceny tak, že byly seřazeny podle celkové
výše nabídkové ceny bez DPH a jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

5. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení
Nabídka č. 1: AŽD Praha s.r.o., celková nabídková cena: 10.837.234,20 Kč bez DPH
Nabídka č. 2: SPEL, a.s., celková nabídková cena: 7.229.999,92,- Kč bez DPH
Nabídka č. 3: ČD – Telematika a.s., celková nabídková cena: 7.628.845,00 Kč bez DPH

6. Výsledek hodnocení nabídek
1. SPEL, a.s.,
IČ: 004 73 057, sídlo: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002,
Celková nabídková cena: 7.229.999,92,- Kč bez DPH
2. ČD – Telematika a.s.,
IČ: 614 59 445, sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
Celková nabídková cena: 7.628.845,00 Kč bez DPH
3. AŽD Praha s.r.o.,
IČ: 48029483, sídlo: Žirovnická 3146/2, 10617 Praha
Celková nabídková cena: 10.837.234,20 Kč bez DPH

Svým podpisem na poslední straně (3) stvrzují členové komise svůj souhlas s obsahem této písemné
zprávy o hodnocení nabídek předložených na veřejnou zakázku „Parkovací informační a navigační
systém v Liberci“.

2

Zpráva o hodnocení nabídek
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

3

Zpráva o hodnocení nabídek
„Parkovací informační a navigační systém v Liberci“

Podpisy členů hodnotící komise, přítomných na I. jednání hodnotící komise, na kterém bylo provedeno
hodnocení nabídek:

1.

Tibor Batthyány

2.

Tomáš Kysela

3.

Bc. David Novotný

4.

Ing. Jiří Kovačičin

5.

Mgr. Lukáš Hýbner

------

V Liberci 24. 09.2018

…………………….
Zapsala: Ing. Lucie Stahlová
Compet Consult s.r.o.
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