PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)

1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

12213

Název zakázky

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část: Studie proveditelnosti
na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992

Název projektu

Bruntál - Strategie náš cíl

Název / obchodní firma
zadavatele

Město Bruntál

Sídlo zadavatele

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00295892

1. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou
zakázku, pokud byla uzavřena
1.1.
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ:
Zastoupeno:

Město Bruntál
Nádražní 994/20, 79201 Bruntál
00295892
Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál

1.2. Předmět zakázky:
Zadavatel
realizuje
projekt
„Bruntál
–
Strategie
náš
cíl“,
registrační
číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studïe proveditelnosti pro záměr “Zřízení podnikatelského
inkubátoru“. Účelem tohoto komplexního dokumentu je posoudit a zhodnotit proveditelnosti daného záměru
po všech jeho stránkách, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Vzhledem
k dlouhodobému charakteru záměru zadavatel požaduje vypracovat řádný rozbor situace a možných
dopadů.
1.3. Celková cena zakázky:

100 000,- Kč bez DPH

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

služby
zakázka malého rozsahu na služby, zadávaná otevřeným řízení
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění.
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3. Označení účastníků zadávacího řízení
3.1. Oslovení dodavatelé:
SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ
P. č.

Název

1

IČ

RPIC – ViP s.r.o
BeePartner a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.

2
3

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
Mariánské Hory
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600

–

3.2. Dokumentaci si vyžádal:
SEZNAM DODAVATELŮ, KTEŘÍ SI VYŽÁDALI VÝZVU, ZD
P. č.
Název
Sídlo
4

25826051
03589277
00553115

IČ

3.3. Hodnocení dodavatelé:
Číslo
nabídky

Dodavatel (název / obchodní firma, sídlo, IČ)

1

Institut projektového řízení a.s. Bratislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 28247531

2

Asistenční centrum, a.s. Most, Sportovní č.p. 3302, 434 01, IČ: 63144883

3

RPIC—ViP s.r.o., Ing. Marek Gavenda, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ:25826051

4

BeePartner a.s. nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 03589277

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Nabídka č. 1 společnosti Institut projektového řízení a. s, neboť neobsahovala požadované prokázání
splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu minimálně jednoho obdobného plnění
realizované uchazečem.
Nutnost předložení tohoto dokumentu zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídky na str. 3 pod bodem
Technické kvalifikační předpoklady.
Nabídka č. 4 společnosti BeePartner a.s, neboť neobsahovala požadované prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů v rozsahu minimálně jednoho obdobného plnění realizované uchazečem.
Nutnost předložení tohoto dokumentu zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídky na str. 3 pod bodem
Technické kvalifikační předpoklady.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběr
Asistenční centrum, a.s. Most, Sportovní č.p. 3302, 434 01, IČ: 63144883 s nabídkovou cenou 100 000,-Kč
bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost
nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude zadavatel posuzovat předložené nabídky dle
hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku ekonomicky výhodnou a akceptovatelnou, rozhodl zadavatel zadat
zakázku výše uvedenému dodavateli, který podal ekonomicky akceptovatelnou nabídku.
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
Irelevantní, bez podílu poddodavatelů.
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
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že nabídky se podávají osobně v pracovních dnech Po-Pá
v době od 8:00 – 15:00 hod. (poslední den do 09:00hod.) pouze na hlavní podatelnu zadavatele, budova B,
sídlo dveří: 009, do sídla zadavatele Město Bruntál, Nádražní 994/20,792 01 Bruntál. Zaslat na totožnou
adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do:
13. 4. 2018 do 09:00 hodin.
Nabídky se podávají vždy v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučil na všech uzavřeních opatřit
přelepením. Všechna přelepení doporučil zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem uchazeče nebo
podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dále musela být obálka označena názvem zadávacího
řízení, názvem dílčí části a adresou, na níž bylo možno zaslat oznámení zadavatele uchazeči. Zadavatel
doporučil označit obálku nápisem: „NEOTVÍRAT – Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část:
Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“. Doručené nabídky
zadavatel evidoval a přidělil jim pořadová čísla.

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 22. 5. 2018

_______________________
Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál
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