V Třinci dne 11.04.2022

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“
•

Označení zadavatele:

Zadavatel:

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec –
Lyžbice, IČO: 07080646.

•

Předmět veřejné zakázky:

Tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky
zadávána v souladu s ust. § 52 písm. a) zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
§ 53 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Předmětem díla je
zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné zakázky a jejímu
úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.
Projekt řeší zateplení fasády a rekonstrukci střechy stávajícího objektu mateřské školy v zastavěném území města
Třince. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy nacházející se na parc. č. 1310/3, k.ú.
Třinec. Projekt řešení zateplení fasády, zateplení střechy vč. rekonstrukce nosné části střešního pláště a s tím související
úpravy. Tyto úpravy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky
z ostění oken apod. Dále bude provedena dešťová kanalizace, do které budou svedeny střešní svody a u vstupu do
suterénu se na novou kanalizaci napojí vpusť před dveřmi do suterénu. Dešťová kanalizace bude zaúsťovat do nové
vsakovací jímky. Uvnitř objektu bude instalováno VZT zařízení a ovládání venkovních žaluzií.
Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 1 – Obchodní podmínky, v příloze č. 4 – Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):
CPV 45454100-5 - Rekonstrukce budov
CPV 45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol
•

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

7.500.000 Kč bez DPH
•

Použitý druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona.
•

Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1.

Účastník zadávacího řízení

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103, 70900 Ostrava

<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

IČ / DIČ účastníka bylo-li přiděleno

25873261 / CZ 25873261

•

2.

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 73936 Bruzovice

26807947 / CZ 26807947

3.

MH - STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 70030 Ostrava

27776506 / CZ 27776506

4.

RD Real stavby s.r.o.
Klínová 620/1, 70900 Ostrava

09821112 / CZ 09821112

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Číslo
nabídky

2

Účastník zadávacího řízení

RD Real stavby s.r.o.
Klínová 620/1, 70900 Ostrava

IČ / DIČ účastníka bylo-li přiděleno

09821112 / CZ 09821112

Zadavatel
rozhodl
dne
14.2.2022
na
základě
usnesení
106.
schůze
Rady
města
Třince
č. 2022/3390 předpisů o vyloučení následujícího účastníka v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Podle citovaného ustanovení zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna (§ 48 odst. 4).
Zadavatel požádal účastníka o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny poprvé 5.1.2022. Doručené objasnění bylo
posouzeno jako nedostatečné a zadavatel tak 13.1.2022 vyzval účastníka podruhé. Na tuto výzvu účastník nejprve
reagoval
žádostí
o
prodloužení
lhůty
do
21.1.2022.
Dne
24.1.
byl
po marném uplynutí této nové lhůty dotázán, zda předloží požadované objasnění. Na tento dotaz reagoval žádostí o
další prodloužení lhůty (do 25.1.2022). V tomto termínu, a ani do doby dalšího jednání komise požadované objasnění
nedoručil.
•

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 73936 Bruzovice
IČO 26807947

Zadavatel v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění. Základním kritériem pro zadání výše uvedené veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena
ekonomická výhodnost nabídek, a to nejnižší nabídková cena bez DPH.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a po vyloučení účastníka, který se umístil jako první v
pořadí hodnocení nabídek, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
•

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Šimek Group, s.r.o.
Slavníkova 2357/9, 169 00 Břevnov – Praha 6
IČO 242 02 789
VK elmotel, s.r.o.
Masná 1850/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 294 56 053
Ateliér Top Klima s.r.o.
Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO 268 23 349
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•

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Nebylo použito.
•

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nebylo použito.
•

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nebylo použito.
•

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu
došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno
•

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků,
byly-li jiné prostředky použity

Byly použity elektronické prostředky.
•

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
•

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci

Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.
•

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud jej
zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

Statutární město Třinec

Zastoupeno obchodní společností Čtyři oči, s.r.o.

Ing. Jan
Niemiec

Digitálně podepsal Ing. Jan Niemiec
DN: c=CZ, ou=P291184, cn=Ing. Jan
Niemiec, sn=Niemiec, givenName=Jan,
serialNumber=P291184
Datum: 2022.04.11 09:12:49 +02'00'

Ing. Jan Niemiec
Čtyři oči, s.r.o.
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