PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)
Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ:
Zastoupeno:

Udržovací práce – Výměna oken ZŠ Školní, Bruntál
VZMR/016/2018/Do
Město Bruntál
Nádražní 994/20, 79201 Bruntál
00295892
Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál

1.2. Předmět zakázky:
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí technickorealizační i technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně potřebných
dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a
montáží prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zaměření, dodávka, montáž sestav oken včetně
vnějšího a vnitřního zednického zapravení, malby špalet venkovních a vnitřních, dodávky parapetů,
demontáž klempířských prvků, demontáž stávajících venkovních a vnitřních ochranných sítí, dodávka
nových sítí, demontáž a likvidace starých oken v objektu tělocvičny Základní školy Bruntál, Školní 2.
1.3. Celková cena zakázky:

710.000,00 Kč bez DPH

2. Použitý druh zadávacího řízení
Druh zakázky:
Limit zakázky:

dodávky
zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná otevřeným řízení
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění. Veřejná zakázka malého rozsahu byla
zadávána prostřednictvím odboru správy majetku, investic a
dotací v elektronické aukci v prostředí aukční síně PROe.biz
(Id.:846).

3. Označení účastníků zadávacího řízení
3.1. Oslovení dodavatelé:
SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ
P. č.
Název
Sídlo
1
GLAS – EUROPLAST s.r.o.
Místecká 1119, 742 58 Příbor
2
Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
3
SULKO s.r.o.
Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
3.2. Dokumentaci si vyžádal:
SEZNAM DODAVATELŮ, KTEŘÍ SI VYŽÁDALI VÝZVU, ZD
P.č.
Název
Sídlo
4
OKNOPLUS s.r.o.
Resslova 411/2, 796 01 Prostějov

IČ
26865386
28436024
47976969

IČ
05992834

1/2

Písemná zpráva zadavatele

3.3. Hodnocení dodavatelé:
Číslo
nabídky
1.

Obchodní firma /IČ
GLAS – EUROPLAST s.r.o., Místecká 1119, 742 58 Příbor, IČ 26865386

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Irelevantní, nebyl vyloučen žádný z účastníků.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběr
GLAS – EUROPLAST s.r.o., Místecká 1119, 742 58 Příbor, IČ 26865386, s nabídkovou cenou ve výši 710.000,00
Kč bez DPH.
Základním kritériem pro zadání výše uvedené veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena
ekonomická výhodnost nabídky, hodnocené na základě nejnižší nabídkové ceny v rámci aukčního kola v
aukční síni PROe.biz (id:846). Nabídková cena vítězného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku ekonomicky výhodnou a akceptovatelnou, rozhodl zadavatel zadat
zakázku výše uvedenému dodavateli, který podal ekonomicky akceptovatelnou nabídku a tuto potvrdil i v
průběhu elektronické aukce.
Zadavatel při zadávání zakázky dodržel všechny zásady nutné pro zadávání zakázek malého rozsahu - tedy
zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Petr Čechák – LaTy, IČ: 63012600 - dodání a montáž síťovin do oken.
7. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Irelevantní, nebyl použit.
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Irelevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.
9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Irelevantní, zadávací řízení probíhalo v prostředí aukční síně PROe.biz (id:846).
10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Irelevantní, nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu pokud nebyl uveden v zadávací
dokumentaci
Irelevantní, nebyl stanoven.

V Bruntále, dne 25. 7. 2018

Bc. Michal Kafura
vedoucí odboru SMID
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