PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)

Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

Městské pohřebiště Bruntál – prodloužení kolumbária
VZMR/021/2020/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:

Prodloužení JZ části v délce 85,86 m, šířky 0,75 m. Dojde k odstranění
stávajícího oplocení v délce prodlužovaného kolumbária. Kolumbárium
je navrženo z režného spárovaného zdiva z lícových cihel 250x120x65
o celkové tl. 750 mm a výšce 2,3 m. Je sestaveno z 36 typových polí,
které jsou od sebe vzájemně dilatována (pole tvoří 18 dvojic, které
jsou od sebe výškově odsazeny. Součástí kolumbária je vestavba
prefabrikovaných dílců (vytvářejí rastr nik pro ukládání uren) mimo
dodání epitafních desek (žula – tmavá impala).

1.3. Celková cena zakázky:

3.270.000.00 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.
Název dodavatele
1
WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

IČ
623 00 911

2

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

294 45 671

3

FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť

277 65 857

4

Brick spol. s r.o., Nepomucká 915/208, Černice, 326 00 Plzeň

405 24 736

5
6

WEST BRICK – lícové zdivo s.r.o., 28. října 2283/5, Bolevec, 301 00 Plzeň
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

058 94 140
623 60 213
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3.2 Dodavatelé, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci:
P. č.

3.3. Hodnocení dodavatelé:
P. č.

Název, sídlo

IČ

Název dodavatele

IČ

1

FICHNA - HUDECZEK a.s.

277 65 857

2

KARETA s.r.o.

623 60 213

4. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Irelevantní, nebyl nikdo vyloučen.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění jejich výběr
KARETA s.r.o., IČ: 623 60 213
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 hodnotících kritérií.
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, nejsou známi.
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 softwarovém nástroji pro elektronizaci veřejných
zakázek, https://josephine.proebiz.com.
9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Irelevantní, střet zájmů nebyl zjištěn.

V Bruntále, dne 23. 12. 2020

Ing. Hana Šutovská
1. místostarostka města
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