MĚSTO KRNOV
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce zadávané řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávky

Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Níže citovaný zadavatel se rozhodl vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění veřejnou zakázku na
provedení modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a
kanalizace, s.r.o., a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení bylo zahájeno
uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Článek 1
Údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli:
Zadavatel:
IČO:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
002 96 139
Ing. Tomášem Hradilem, starostou
Bc. Jan Šrubař, zástupce vedoucí odboru investic a správy majetku
https://zakazky.krnov.cz

2. Údaje o zastupující osobě:
zastupující osoba:
RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO:
619 72 690
Kontaktní údaje:
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
3. Údaje o veřejné zakázce:
3.1 Název veřejné zakázky: Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.500.000,00 Kč bez DPH
3.3 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené podlimitní řízení
3.4 CPV kód: 35120000 – 1 – Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
Článek 2
Průběh hodnocení nabídek, komise a prohlášení
Hodnocení nabídek se uskutečnilo po doručení elektronických nabídek, tj. dne 31. 5. 2021 od 10:00
hodin na adrese zadavatele za přítomnosti jmenovaných členů hodnotící komise, když se úkony
hodnotící komise považují za úkony zadavatele. Pro hodnocení a posouzení nabídek byla zadavatelem
jmenovaná hodnotící komise v tomto složení: člen komise Ing. Tomáš Hradil, člen komise Bc. Jan
Šrubař, člen komise Bc. Martina Marčanová, člen komise Ing. Michal Tošenovský a člen komise Jana
Kobělušová.

Do konce lhůty pro podání nabídek svou nabídku doručili tři účastníci zadávacího řízení, a to:
Poř. č.
Název účastníka
1.
Rexonix s.r.o.
Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
IČO 044 93 982

Stav
otevřena

Datum doručení
26.05.2021 22:12:26

2.

FITCOM s.r.o.
Sv. Ducha 2279/7, 794 01 Krnov
IČO 603 20 117

otevřena

27.05.2021 07:36:48

3.

EBIS, spol. s r.o.
otevřena
27.05.2021 08:34:28
Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno
IČO 603 20 117
Tento účastník nepředložil zadavateli nabídku na předmět plnění veřejné zakázky, pouze zadavateli zaslal svůj návrh
(doporučení) na změnu koncepce. Účastník není zařazen mezi hodnocené nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil k provedení hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisi,
podepsali tito členové hodnotící komise čestné prohlášení o střetu zájmu a mlčenlivosti o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s jejich účasti v této komisi.
PROHLÁŠENÍ ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE
Jako jmenovaný zástupce zadavatele dne 31. 5. 2021 čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné
zakázce Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a
kanalizace, s.r.o. a k účastníkům uvedeným shora, kteří předložili nabídku do tohoto zadávacího
řízení, nejsem podjat/a. Nepodílel/a jsem se na zpracování doručených nabídek, nevznikla mi osobní
výhoda nebo újma a nemám osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky a s účastníky mě
nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Beru na vědomí, že vznikne-li důvod podjatosti,
jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit zadavateli. Zároveň prohlašuji, že zachovám
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti se svou účastí při tomto
jednání. Zachování mlčenlivosti platí po celou dobu jednání této komise, ale i po tomto jednání.
Čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, když současně potvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a
s nabídkou účastníků:

Ing. Tomáš Hradil, člen komise

…………………………………………………..

Bc. Jan Šrubař, člen komise

…………………………………………………..

Bc. Martina Marčanová, člen komise

…………………………………………………..

Ing. Michal Tošenovský, člen komise

…………………………………………………..

Jana Kobělušová, člen komise

…………………………………………………..

Článek 3
Seznam hodnocených nabídek
Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)
Rexonix s.r.o.
Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 04493982

strana 2

Nabídka účastníka zadávacího řízení (2)
FITCOM s.r.o.
Sv. Ducha 2279/7, 794 01 Krnov, IČO 603 20 117
Článek 4
Popis hodnocení a výsledek hodnocení
1. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to podle těchto kritérií hodnocení:
1. Celková nabídková cena bez DPH – váha 50 %
2. Zkušenosti osob podílejících se významně na plnění veřejné zakázky – váha 10 %
3. Provozní náklady v Kč bez DPH za jeden rok – váha 30 %
4. Vyhodnocení technického řešení – váha 10 %
Ad 1. Hodnocení kritéria č. 1:
V rámci tohoto kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý
předmět plnění veřejné zakázky – jedná se o nabídkovou cenu uvedenou v příloze č. 4 zadávací
dokumentace – řádek: celková cena investiční. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku
toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti
ostatním celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe
bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny
rozhoduje celková nabídková cena bez DPH. Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího
hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Počet bodů hodnocené nabídky =
100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky. Bodová hodnota nabídky
stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria. Takto bude vypočtena
bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v rámci dílčího
hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 50 % = 50 bodů.
Ad 2. Hodnocení kritéria č. 2:
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti jedné osoby podílející se
na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky. Za
účelem hodnocení tohoto kritéria je dodavatel povinen ve své nabídce předložit profesní
životopis osoby, která bude v pozici vedoucího projektu. Předmětem hodnocení v kritériu č. 2
budou zkušenosti, které jsou nad rámec prokázání splnění kvalifikace uvedených v Prohlášení
dodavatele, tzn., že předmětem hodnocení nemohou být stejné zakázky, které dodavatel uvedl
v rámci prokázání splnění kvalifikace týkající se zkušenosti dodavatele. V profesním životopise
bude uveden seznam referenčních zakázek, které budou doloženy formou čestného prohlášení o
realizaci s uvedením požadovaných údajů (viz příloha č. 2).
Zkušenosti dokládané v profesním životopise pro účely hodnocení nemohou být dodatečně (tj. po
podání nabídky) doplňovány nebo rozšiřovány. V případě, že údaje v profesním životopise
nebudou úplné nebo jednoznačné a nebudou odpovídat údajům, které definují požadovaný
rozsah plnění, příslušná referenční zakázka nebude moci být pro účely hodnocení nabídky uznána.
Hodnocení nabídek se uskuteční tak, že zadavatel přiřadí za každou referenční zakázku splňující
výše stanovené požadavky body takto:
Investiční náklady referenční zakázky do 1 mil. Kč
1 bod
Investiční náklady referenční zakázky do 2 mil. Kč
2 body
Investiční náklady referenční zakázky do 3 mil. Kč
3 body
Investiční náklady referenční zakázky nad 3 mil. Kč
4 body
Zadavatel stanovuje maximum realizovaných zakázek započitatelných v rámci výše uvedeného
dílčího kritéria na tři (3) zakázky, přičemž budou hodnoceny pouze první tři zakázky uvedené
v profesním životopise. Z uvedeného důvodu je možné v rámci kritéria č. 2 dosáhnout maximálně
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12 bodů. V případě, že bude dodavatel splňovat pouze kvalifikaci v minimálním požadovaném
rozsahu, tzn., že nedoloží žádné další hodnotitelné zakázky nad rámec kvalifikace, získá takový
dodavatel v rámci hodnocení 0 (nula) bodů. Hodnocená nabídka následně získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru bodové hodnoty hodnocené nabídky k bodové hodnotě
nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka, které zadavatel přiřadil nejvyšší počet
bodů, a ta bude následně vynásobena vahou kritéria (10 %).
Ad 3. Hodnocení kritéria č. 3:
V rámci tohoto kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý
předmět plnění veřejné zakázky – jedná se o nabídkovou cenu stanovenou takto: cena za
periodické prohlídky + cena za periodické revize = provozní podpora za 1 rok. Viz dále čl. III odst. 2
servisní smlouvy. Požadovaná záruka 3 roky. Servisní smlouva na dobu 3 let. Zadavatel bude při
hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Počet
bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky. Bodová
hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria. Takto
bude vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v
rámci dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 30 % = 30 bodů.
Ad 4. Hodnocení kritéria č. 4:
V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit údaje a informace vyžadované
zadavatelem v čl. 10 odst. 7 zadávací dokumentace, a to vždy samostatně: (1) zdůvodnění
způsobu svého návrhu, (2) odůvodnění volby jednotlivých prvků a jejich provenienci, (3) uvedou,
jakým způsobem budou garantovat v průběhu pěti (5) let dostupnost náhradních dílů a (4) popíší,
jakým způsobem bude docházet k upgradu systému a jaká je technická spolehlivost a výhodnost
nabízeného řešení.
Každé sub_kritérium z celkem čtyř (4) bude zadavatel hodnotit samostatně. Pro hodnocení
nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené
nabídce bude přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost daného sub_kritéria.
Dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena v rámci sub_kritéria jako nejlépe vyhovující, obdrží
maximální počet 100 bodů. Každá další nabídka méně vyhovující obdrží nižší bodové hodnocení
takto:
nejlépe vyhovující nabídka
100 bodů
Ze strany dodavatele byly předloženy veškeré požadované údaje a informace, z nichž vyplývá, že
dodavateli je zřejmý záměr zadavatele na rozsah a kvalitu poskytovaného plnění. Dodavatel
prokázal jasnou znalost problematiky a rovněž i jeho představy o zhotovení předmětu smlouvy
odpovídají představám a očekávání zadavatele.
nabídka vyhovující s výhradami
50 bodů
Ze strany dodavatele byly předloženy požadované údaje a informace pouze částečně nebo jen
omezeně vyhovujícím způsobem anebo v rozsahu, z něhož je patrné, že dodavatel prokázal pouze
omezenou znalost, resp. pochopení problematiky s omezenou mírou vlastní invence. Dodavatel
pochopil pouze v omezené míře záměr zadavatele. Některé postupy a přístup dodavatele z popisu
nebyly zcela zřejmé, nebo jen zčásti naplnily očekávání a potřeby zadavatele.
nejméně vyhovující nabídka
10 bodů
Dodavatel předložil nabídku, která velice omezeně nebo zcela nevyhovuje zadání a ani nenaplňuje
očekávání a potřeby zadavatele. Dodavatel nepochopil záměr zadavatele nebo nemá žádné nebo
dostatečné zkušenosti s realizací obdobného plnění.
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Zadavatel u každého dodavatele slovně odůvodní důvody přidělení dílčích bodů dle shora
popsaného postupu. Bodové hodnocení nabídek za jednotlivá shora vyjmenovaná sub_kritéria
budou poté sečtena a vydělena počtem sub_kritérií, čímž zadavatel získá průměrnou hodnotu
daného kritéria, která bude následně vynásobena vahou kritéria (10 %).
V případě, že dodavatel ve své nabídce neuvede požadované informace a údaje, získá taková
nabídka dodavatele v rámci tohoto kritéria hodnocení nula (0) bodů.
2. Celkově sestavené pořadí bude stanoveno tak, že výsledné hodnoty kritérií hodnocení
jednotlivých dodavatelů budou sečteny. Nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu
bodů, bude ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Kritérium č. 1 Celková nabídková cena bez DPH – váha 50 %
Celková výše nabídkové
ceny bez DPH

Bodové
vyjádření
míry
úspěšnosti

Pořadí

1 Rexonix s.r.o.

3 872 305,00 Kč

100,00

1

2 FITCOM s.r.o.

4 081 510,00 Kč

94,87

2

Účastníci

Kritérium č. 2 Zkušenosti osob podílejících se významně na plnění veřejné zakázky – váha 10 %
Zkušenosti osob
podílejících se
významně a plnění
veřejné zakázky

Bodové
vyjádření
míry
úspěšnosti

Pořadí

1 Rexonix s.r.o.

4

100,00

1

2 FITCOM s.r.o.

1

25,00

2

Účastníci

Rexonix s.r.o. předložil v rámci své nabídky tyto referenční zakázky, na kterých se podílela osoba na
pozici vedoucího projektového týmu, tj. Ing. Přemysl Smetana:
1. AV FACTORY s.r.o., návrh a implementace kamerového systému, 2020, náklady více než 350 tis. Kč
2. Fashion Avenue s.r.o., termokamery, 2020, náklady více než 850 tis. Kč
3. Techniserv, spol. s r.o., dodávka termokamer pro měření teploty osob, 2020, náklady více než 1,3
mil. Kč
V návaznosti na hodnocení jednotlivých zakázek získal účastník za první dvě zakázky po jednom (1)
bodu za každou a za poslední zakázku získal dva (2) body. Celkem tak získal čtyři (4) body.
FITCOM s.r.o. předložil v rámci své nabídky tuto jedinou referenční zakázku
OOP Město Albrechitce, Elektropráce na OOP Město Albrechtice, 2020, náklady 736 194,- Kč
Účastník předložil pouze tuto jedinou referenční zakázku, a proto s ohledem na stanovené hodnocení
získal za tuto zakázku jeden (1) bod. Zadavatel má sice pochybnosti o doložené referenční zakázce,
když z referenční zakázky nezcela vyplývá účast vedoucího projektového týmu na realizaci, nicméně
s ohledem na výsledné hodnocení, ponechala hodnotící komise toto zjištění bez dalšího komentáře.

strana 5

Kritérium č. 3 Provozní náklady v Kč bez DPH za jeden rok – váha 30 %
Provozní náklady v Kč
bez DPH

Bodové
vyjádření
míry
úspěšnosti

Pořadí

1 Rexonix s.r.o.

120 000,00 Kč

44,17

2

2 FITCOM s.r.o.

53 000,00 Kč

100,00

1

Účastníci

Kritérium č. 4 Vyhodnocení technického řešení – váha 10 %
Vyhodnocení
technického řešení

Bodové
vyjádření
míry
úspěšnosti

Pořadí

1 Rexonix s.r.o.

100

100,00

1

2 FITCOM s.r.o.

0

0,00

2

Účastníci

Rexonix s.r.o. předložil svůj návrh technického řešení, který v jednotlivých subkritériích zadavatel
vyhodnotil takto:
1. zdůvodnění způsobu svého návrhu
Navržené řešení vychází z požadavků zadavatele a splňuje veškeré technické požadavky zadavatele a
umožňuje vytvoření komplexní bezpečnostní systém ostrahy vodárenských objektů. Účastník ve svém
zdůvodnění nabídky (článek 5.1, strana 13) uvedl způsob návrhu technického řešení zabezpečení
kamerového a PZTS systému včetně způsobu aktivace systému, podobě uživatelského prostředí,
způsobu činnosti kamerového záznamu, přenosu digitálních dat a zřízení dohledového pracoviště.
Návrh plně odpovídá zadání, jelikož byly uvedeny podrobné informace s ohledem na rozsah a kvalitu
požadovaného plnění.
2 odůvodnění volby jednotlivých prvků a jejich provenienci
Pro řešení modernizace zabezpečovacího a kamerového systému účastník volil komponenty
renomovaných výrobců v daném oboru a vytvořil tak zabezpečovací systém, který plní požadavky
zadavatele v návaznosti na specifikaci vymezenou zadavatelem. Účastník ve svém návrhu řešení
(článek 5.2, strana 15) uvedl konkrétní komponenty navržené technologie a administrace pro
následující dílčí skupiny vybavení: kamerový systém, EZS systém, zabezpečení vrtů, dohledový systém
a ostatní vybavení. Dílčí skupiny obsahují jednotlivé zvolené komponenty, přičemž v jejich popisu
účastník vždy uvedl jejich přesný název, výrobce a typové označení. Na základě těchto informací je
možno každý produkt prokazatelně dohledat. Navrhované komponenty jsou určeny pro provoz ve
ztížených podmínkách a pro běh 24x7x365. Návrh jednotlivých řešení a způsob uvedení jednotlivých
komponent odpovídá představám zadavatele.
3. uvedou, jakým způsobem budou garantovat v průběhu pěti
Účastník ve svém návrhu řešení (článek 5.3, strana 16) uvedl, že disponuje náhradními kusy hlavních
komponent systému. V případě, že dojde k ukončení prodeje konkrétního dílu ze strany výrobce,
garantuje, že komponenta bude nahrazena funkčně shodnou nebo jejím novějším modelem se
systémem tak, aby byl kompatibilní s dodávanou komponentou. Navržené řešení je v souladu se
specifikací, uvedenou v zadávací dokumentace.
4. let dostupnost náhradních dílů a (4) popíší, jakým způsobem bude docházet k upgradu systému a
jaká je technická spolehlivost a výhodnost nabízeného řešení
Účastník ve svém návrhu řešení (článek 5.4, strana 16 a 17) uvádí, že upgrade systému bude
účastníkem realizován za normálních podmínek tj. 1x za rok. Součásti upgrade poskytuje aktualizaci
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firmware a systémové aktualizace pro daná zařízení. V případě, že dojde k publikaci výrobcem
(update) bude upgrade u zadavatele proveden v nejbližším možném termínu dle předchozí dohody.
V rámci urychlení upgrade účastník nabízí provádění upgrade i vzdáleně, po předchozím souhlasu se
zadavatelem. Výhodou navrženého systému je, že celý systém je navržen tak, aby poskytoval
maximální dostupnost celého řešení, přičemž v případě výpadku jedné komponenty nedojde
k ohrožení funkce celého systému. Jednotlivé komponenty jsou voleny výrobci renomovaných
značek, což zvyšuje možnou spolehlivost systému a případnou lepší dostupnost náhradních dílů a
servisu. Návrh řešení v tomto ohledu plně odpovídá představám zadavatele.
Návrh technického řešení ve všech bodech vyhovuje nejlépe požadavkům zadavatele, a proto získal
účastník ve všech subkritériích nejvyšší možné hodnocení, tj. sto (100) bodů.
FITCOM s.r.o. ve své nabídce neuvedl žádné požadované informace a údaje k vlastnímu technickému
řešení, a proto získal v rámci tohoto kritéria hodnocení nula (0) bodů
Výsledné sestavené pořadí nabídek
Jednotlivá dílčí kritéria včetně váhy v %
Celková
míra
úspěšnosti

Výsledné
pořadí

1 Rexonix s.r.o. 100,00 50,00 100,00 10,00 44,17 13,25 100,00 10,00

83,25

1

2 FITCOM s.r.o.

79,94

2

Účastníci

1.

2.

3.

4

váha
50%

váha
10%

váha
30%

váha
10%

94,87 47,44 25,00

2,50 100,00 30,00

0,00

0,00

Článek 5
Požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a způsob jejího prokázání
Základní způsobilost:
Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 74 zákona
prokázali splnění základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
Profesní způsobilosti:
Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 77 zákona
prokázali splnění profesní způsobilosti a předložili
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona)
- výpis z živnostenského rejstříku podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně
živnostenský list poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nebo obdobný. Zadavatel
uzná za dostatečné prokázání splnění profesní způsobilosti v případě, že dodavatel doloží
oprávnění k podnikání v oboru (či oborech), které bude zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat, jedná se zejména o živnostenské listy vydané za předchozí platné právní
úpravy (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona).
Kritéria technické kvalifikace:
1. Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona ve své nabídce
předložili seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud ve své nabídce předloží formou
čestného prohlášení seznam uskutečněných dodávek takto:
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Minimálně tři (3) uskutečněné dodávky (tj. zpracování projektu se zaměřením na bezpečnostní
systémy nebo kamerové systémy, případně odborné konzultace při zpracování takovéto studie
nebo řádné realizace bezpečnostních a kamerových systémů), u nichž finanční objem dosáhl 300
tis. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně, přičemž alespoň jedna (1) ze tří (3)
uskutečněných dodávek musí být dohledovým certifikovaným pracovištěm označeným jako pult
centralizované ochrany. Uskutečněné dodávky se považují za splněné, pokud byly v průběhu
uvedené doby dokončeny.
2. Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona ve své
elektronické nabídce předložili osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Dodavatel měl prokázat splnění
kritéria technické kvalifikace vymezeného v předchozím odstavci, uvedeného v předchozím
odstavci, pokud ve své elektronické nabídce předloží vyplněné Prohlášení dodavatele ke
kvalifikaci. Čestné prohlášení musí obsahovat informaci o tom, že dodavatel disponuje minimálně
třemi osobami, které budou při plnění předmětu veřejné zakázky v pozici vedoucí projektového
týmu (1) a v pozici technik specialista (2) a tyto osoby budou splňovat následující požadavky:
Pozice vedoucího projektového týmu:
1. Je držitelem osvědčení dle Vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
s certifikací dle § 8 na elektrických zařízeních do 1000 V a v objektech třídy A.
2. Disponuje odbornou kvalifikací, tj. podílel se na zpracování minimálně jednoho projektu se
zaměřením na bezpečnostní systémy nebo kamerové systémy a prováděl současně odborné
konzultace při zpracování takovéto studie nebo řádné realizace bezpečnostních a kamerových
systémů, u kterých finanční objem činil minimálně 300 tis. Kč bez DPH, přičemž funkce na
pozici vedoucího projektového týmu byla uskutečněna v uplynulých deseti (10) letech.
3. VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠ vzdělání a 5 let – praxe při plnění zakázek obdobného
charakteru.
Dodavatel k osobě na pozici vedoucího projektového týmu dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost
(příslušný doklad o vzdělání / osvědčení, profesní životopis s uvedením ostatních referenčních
zakázek, které budou hodnoceny v rámci kritéria č. 2).
Pozice technika specialisty (1):
Je držitelem certifikace na nabízený serverový operační systém, a to minimálně v oblasti instalace
a konfigurace.
Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (1) dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu
je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení
osoby na pozici technika (1) vzor Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací
dokumentace). Uvedená osoba musí svým podpisem potvrdit, že se na plnění předmětu veřejné
zakázky bude podílet.
Pozice technika specialisty (2):
Je držitelem certifikace na kamerový systém, a to minimálně v oblasti instalace a konfigurace.
Současně musí disponovat certifikací podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 7 pracovník znalý s vyšší
kvalifikací
Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (2) dále uvede:
Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu
je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení
osoby na pozici technika
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Ostatní požadavky zadavatele:
1. Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí
třetích osob (poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
2. Účastníci zadávacího řízení byli povinni předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě
oceněnou kalkulaci cenové nabídky ve formátu *.xls nebo v otevřeném elektronickém formátu ve
struktuře XML, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy.
3. Dodavatelé byli povinni ve své elektronické nabídce předložit smlouvu o dílo vč. servisní smlouvy.
4. Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby v souladu s § 41 odst. 2 zákona poskytli v korunách
českých zadavateli jistotu, a to ve výši 80.000,00 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), a to
jednou z forem uvedených v § 41 odst. 3 zákona.
Článek 6
Posouzení splnění podmínek zadávacího řízení účastníkem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější podle sestaveného výsledného pořadí
Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO
Prokázání základní způsobilosti
Účastník předložil vyplněný vzor prohlášení dodavatele, kde potvrzuje, že splňuje základní
způsobilost dle § 74 v návaznosti na § 75 zákona. Nabídka navíc obsahuje výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů k 12. 5.2021.
Prokázání profesní způsobilosti
V prohlášení dodavatele dle vzoru poskytnutého zadavatelem účastník uvádí, že je zapsán
v obchodním rejstříku (ověřeno zadavatelem) i doloženo výpisem z obchodního rejstříku ke dni 12. 5.
2021 a dále že disponuje živnostenským oprávnění dle podmínek zadavatele, tj. poskytování
software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku je součástí nabídky.
Prokázání kritéria technické kvalifikace účastníkem
V prohlášení o kvalifikaci vztahující se k technické kvalifikaci jsou uvedeny tyto údaje:
Seznam významných dodávek:
1. Objednatel: Travel Free, s.r.o., účastník zajišťuje podporu infrastruktury centárly společnosti
a její obchodní sítě. Byly realizovany dodávky pokladního systému HW, podpora, realizace
projektů strukturované kabeláže v rámci jednotlivých center. Pro účely prokázání kvalifikace
účastník uvádí dílčí dodávku návrhu a instalace kamerového systému pro zabezpečení
obchodních míst společnosti včetně jejich napojení k pultu centrální ochrany. Realizace 20192020, více než 400 tis. Kč bez DPH.
2. Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR, návrh řešení a spolupráce na dodávce termokamer
pro měření teploty osob v budově Mze Těšnov, včetně montáže a instalace, proškolení osob,
servisu. Řešení kamerového systému je připojené na pult centrální ochrany ministerstva.
Realizace 2020, náklady více než 350 tis. Kč bez DPH.
3. Objednatel: TECHart systém s.r.o., zpracování projektu kamerového systému se zaměřením
na bezpečnost a následnou realizace zabezpečení vybraných lokalit společnosti včetně
napojení těchto systémů na pult centrální ochrany. Součástí dodávky je podpora dodaného
řešení v režimu 24/7. Realizace 2020, náklady více než 400 tis. Kč bez DPH.
Seznam osob:
1. Vedoucí projektového týmu – Ing. Přemysl Smetana
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VŠ vzdělání, praxe 18 let v oblasti ICT, má certifikace podle vyhlášky 50/1978 Sb. dle § 8,
zaměstnanec účastníka. Nabídka obsahuje doklady prokazující certifikaci, profesní životopis.
V rámci životopisu předkládá projekty, na kterých se podílel, např. Travel Free viz výše.
2. Technik specialista – Tomáš Kejha
Je držitelem certifikace na nabízený operační systém, zaměstnanec účastníka
3. Technik specialista – Karel Stýblo
Je držitelem certifikace podle vyhlášky 50/1978 Sb. dle § 7, autorizace výrobcem –
konfigurace, instalace a správy CCTV a bezpečnostních systémů, zaměstnanec účastníka
Všechny osoby z realizačního týmu potvrdili svým podpisem účast na realizaci díla.
Prokázání ostatních požadavků účastníkem
Nabídka obsahuje smlouvu o dílo dle závazného vzoru poskytnutého zadavatelem jako přílohu
zadávacích podmínek s těmito přílohami:
P1 Specifikace předmětu plnění (popis navrženého řešení)
P2 Kalkulace cenové nabídky
P3 Servisní smlouva
Jistota
Jistota ve výši 80 tis. Kč byla předložena složením peněžní částky na účet zadavatele, když nabídka
obsahovala potvrzení o provedené odchozí platbě.

Hodnotící komise s ohledem na všechny uvedené skutečnosti konstatovala, že účastník Rexonix
s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 04493982 splňuje všechny kvalifikační požadavky
vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci a rovněž splňuje i všechny podmínky zadávacího
řízení.
Článek 9
Návrh rozhodnutí a podpisy členů hodnotící komise
Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise navrhuje zadavateli, aby ve věci veřejné
zakázky na provedení modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské
vodovody a kanalizace, s.r.o. přijal toto rozhodnutí.
NÁVRH HODNOTÍCÍ KOMISE
Rada města Krnova po projednání
1) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140
00 Praha 4, IČO 04493982, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Nabídková cena vybraného dodavatele činí 3 872 305,00 Kč bez DPH.
3) ukládá odboru investic a správy majetku, aby prostřednictvím zástupce pověřené osoby firmy
RECTE.CZ, s.r.o. v souladu s § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění zajistil odeslání výzvy vybranému dodavateli k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a následně v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnění
oznámení výběru dodavatele na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem.
Pravdivost shora uvedených skutečností stvrdili svým podpisem všichni přítomní členové komise,
přičemž žádný z přítomných členů neměl odchylný názor proti názoru většiny. Podpisem uvedeného
prohlášení rovněž stvrzuje, že všechny úkony hodnotící komise probíhaly tak, jak je popsáno v této
Zprávě o hodnocení nabídek.
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Ing. Tomáš Hradil, člen komise

…………………………………………………..

Bc. Jan Šrubař, člen komise

…………………………………………………..

Bc. Martina Marčanová, člen komise

…………………………………………………..

Ing. Michal Tošenovský, člen komise

…………………………………………………..

Jana Kobělušová, člen komise

…………………………………………………..

Zprávu o hodnocení nabídek vyhotovila a dokončila pověřená osoba – RECTE.CZ, s.r.o., když všechny údaje čerpala z
elektronicky doručených nabídek. Členové hodnotící komise si skutečnosti uvedené v této Zprávě o hodnocení nabídek
fakticky ověřili z obsahu elektronických nabídek jednotlivých účastníků předmětného zadávacího řízení. Po ukončení jednání
dne 11. 6. 2021 předali veškeré podklady nutné k rozhodnutí v uvedené věci zadavateli, resp. Radě města.
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