PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)

Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno – Železná
VZMR/019/2019/St

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

Město Bruntál
Nádražní 994/20, 79201 Bruntál
00295892
Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

1.2. Předmět zakázky:

Realizace stavby s názvem „Stavební úpravy objektu
Turistické základny Vrbno - Železná“ - 3. etapa –
rekonstrukce elektroinstalace kuchyně.

1.3. Celková cena zakázky:

1.120.734,33,- Kč bez DPH

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

stavební práce
zakázka malého rozsahu zadávaná otevřeným řízením mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění.

3. Označení účastníků výběrového řízení
3.1. Oslovení dodavatelé:
P. č.
1
2
3
4
5

SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ
Název, sídlo
KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o., Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod
Pradědem
DETA spol. s r.o., Pod Vrbami 1920/3, 792 01 Bruntál
HYDROSPOL, spol. s r.o., č.p. 58, 792 01 Staré Město
STAS v.o.s., Žižkova 260/21, 795 01 Rýmařov
Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

3.2 Dodavatelé, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci:
P.
Název, sídlo
č.

IČ
61972584
47153059
43960219
15502520
29445671

IČ
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Písemná zpráva zadavatele

3.3. Hodnocení dodavatelé:
P. č. Název, sídlo

IČ

1

Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

02241943

2

Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

29445671

4. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Irelevantní, nebyl vyloučen žádný účastník.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění jejich výběr
Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, IČ: 02241943.
Kritérium hodnocení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky bylo stanoveno v zadávací dokumentaci
a to celková nabídková cena v Kč bez DPH. 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
v souladu s Vnitřní směrnicí MěÚ č. 6/2019, o zadávání veřejných zakázek, zadat zakázku výše uvedenému
dodavateli, který se umístil na prvním místě dle hodnotícího kritéria.
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
Stanislav Kettner, Palackého 957/2, 794 01 Krnov, IČ: 19003536 – elektromontáže, 24,6 %.
Karol Šteberl, Jindřichov 431, 793 83 Jindřichov, IČ: 42976511 – ZTI, 4,03 %.
7. Odůvodnění zrušení výběrového řízení
Irelevantní, výběrové řízení nebylo zrušeno.
8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Irelevantní, výběrové řízení bylo zveřejněno a probíhalo v prostředí systému Josephine, softwarovém
nástroji pro elektronizaci veřejných zakázek.
9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Irelevantní, nebyl zjištěn střet zájmů.

V Bruntále, dne 27. 8. 2019

Bc. Michal Kafura
vedoucí odboru SMID
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