Statutární město Třinec

Název
zadavatele:

Statutární město Třinec

Sídlo:

Jablunkovská 160
73961 Třinec

IČO:

00297313

Č. j.:

MMT/52579/2022

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000030“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2022-031457“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování hlavní příjezdové komunikace
včetně laviček, nádob na odpad a kontejneru na odpad, páteřní pojezdové dlažby a veškerých
inženýrských sítí (dešťová kanalizace, přeložku pitné vody, prodloužení rozvodu pitné vody, nových
rozvodů užitkové vody). V rámci stavebních prací bude postavena nová akumulační nádrž pro jímání
srážek včetně instalační šachty, nové oplocení a sadové úpravy včetně kácení. Dojde také k demolici
původní budovy s WC. Rozsah prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr,
který odpovídá objemu prací.
Cena sjednaná ve smlouvě: 8 259 196,85 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení
smlouva:

dodavatele,

s

Název:

ADAR ing s.r.o.

Sídlo:

Kobylá nad Vidnavkou 1
79065 Kobylá nad Vidnavkou

IČO:

05931738

nímž

byla

uzavřena

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny dle § 114 odst 2 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny za celý rozsah předmětu veřejné zakázky. Nejnižší nabídková cena byla tedy jediným
kritériem hodnocení s váhou 100%. Předmětem hodnocení byla nabídková cena v Kč bez DPH.
Pro nabídkovou cenu bylo za nejvhodnější považováno nejmenší číslo (minimální hodnota) ze všech
podaných nabídek. Pořadí bylo určeno dle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší. Nabídky
všech 5 uchazečů byly seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Podané nabídky byly hodnoceny
podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).
Hodnocena byla
celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Komise provedla hodnocení a stanovila pořadí nabídek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Na prvním
místě se umístila nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která činila 7.898.506,95 Kč bez DPH a kterou
podal dodavatel KR OSTRAVA a.s., se sídlem v Ostravě, Slívova 1946/7, PSČ 710 00, IČO 25890981.
Komise se dále zabývala posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen MNNC) uchazeče -
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dodavatele KR OSTRAVA a.s. Komise konstatovala, že nabídková cena není mimořádně nízká z důvodu
porušování povinností uvedených v § 113 odst. 4 písm. a) zákona, ani z důvodu neoprávněné veřejné
podpory. Komise konstatovala, že podaná nabídka dodavatele KR OSTRAVA a.s. splnila požadavky na
kvalifikaci dodavatele.
Dodavateli KR OSTRAVA a. s. byla dne 22.06.2022 odeslána prostřednictvím profilu zadavatele a v
souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
výzva k předložení dokladů před podpisem smlouvy. Dopisem ze dne 28.06.2022 oznámil dodavatel KR
OSTRAVA a. s., že z kapacitních důvodů odstupuje ze soutěže. Z výše uvedeného důvodu rozhodla
komise na svém druhém jednání dne 07.07.2022 o vyloučení uchazeče KR OSTRAVA a. s. Komise se
dále zabývala posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen MNNC) uchazeče, který se umístil
jako druhý v pořadí ADAR ing s. r. o., se sídlem v Žulové, Školní 70, PSČ 790 65, IČO 05931738. Komise
konstatovala, že nabídková cena není mimořádně nízká z důvodu porušování povinností uvedených
v § 113 odst. 4 písm. a) zákona, ani z důvodu neoprávněné veřejné podpory. Dále provedla komise
kontrolu splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatele. Komise konstatovala, že podaná nabídka
dodavatele ADAR ing s. r. o., se sídlem v Žulové, Školní 70, PSČ 790 65, IČO 05931738 splnila požadavky
na kvalifikaci dodavatele. Komise konstatovala, že podaná nabídka dodavatele ADAR ing s. r. o., splnila
požadavky na kvalifikaci dodavatele.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení
řízení:
Pořadové
číslo
Název
nabídky

účastníků

zadávacího

Sídlo

IČO

Nabídková cena

1.

ADAR ing s.r.o.

Kobylá nad
Vidnavkou 1
79065 Kobylá nad
Vidnavkou

05931738

8.259.196,85 Kč bez
DPH

2.

TRE BAU s.r.o.

U Sportoviště 1165/8
29390150
70800 Ostrava

9.485.000,05 Kč bez
DPH

3.

Babjarčík s.r.o.

Oldřichovice 199
73961 Třinec

27790037

9.501.996,85 Kč bez
DPH

4.

CSK-Invest, s.r.o.

ul. Olšová 1165
73961 Třinec

25396196

11.444.295,64 Kč bez
DPH

Označení
řízení:
Název
KR OSTRAVA a.s.

všech

vyloučených

účastníků

Sídlo

IČO

Slívova 1946/7
71000 Ostrava

25890981

zadávacího

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Dopisem ze dne 28.06.2022 oznámil dodavatel KR OSTRAVA a. s., že z kapacitních důvodů odstupuje
ze soutěže. Dále v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nepředložil doklady před podpisem smlouvy. Zadavatel v souladu
s ustanovením čl. 5.7 zadávací dokumentace a ust. § 122 odst. 7 zákona vyloučil účastníka KR OSTRAVA
a. s., z další účasti v zadávacím řízení.
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Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Zjednodušený režim nebyl použit.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Pro podání nabídky nebyly použity jiné než elektronické prostředky.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo použito postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
V Třinci dne 26.08.2022
Mgr. Ewa Sniegonová, pověřená zastupováním vedoucího odboru právního

Mgr. Ewa Digitálně
podepsal Mgr.
Sniegonová
Sniegon Ewa
Datum: 2022.08.26
13:23:02 +02'00'
ová

