PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ anebo zákon“))
Název veřejné zakázky:

Výstavba šaten ve sportovním areálu

Evid. číslo zakázky ve VVZ:

Z2022-026095

1. Označení zadavatele
Název zadavatele:

obec Horní Bludovice

Sídlo zadavatele:

Horní Bludovice 434, 739 37, Horní Bludovice

IČ:

00296686

Osoba oprávněné jednat za
zadavatele:

Ing. Petra Ficková, starostka

(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které řeší novostavbu objektu šaten a zázemí pro
hráče fotbalového klubu a občany v Horních Bludovicích. Jedná se o stavbu trvalou, součástí stavby
budou, zpevněné plochy příjezdu a přístupu, napojení objektu na vodovod a rozvod NN, ČOV, řešení
vsakování dešťových vod.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Není relevantní.
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ.

5. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č.
1
Obchodní firma nebo název / obchodní
ERVO stavby, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Havířov – Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, 735 64
pobytu (příp. doručovací adresa)
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
IČ
25876333
Nabídková cena v Kč bez DPH:
12.217.361,19,Nabídka byla doručena ve stanovené
ANO
lhůtě
Splnění požadavků dle § 109 odst. 2
ANO
zákona
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Nabídka č.
2
Obchodní firma nebo název / obchodní
VAPES CE s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Stonavská 51/6, Horní Suchá, 735 35
pobytu (příp. doručovací adresa)
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
IČ
25888595
Nabídková cena v Kč bez DPH:
14.220.750,70,Nabídka byla doručena ve stanovené
ANO
lhůtě
Splnění požadavků dle § 109 odst. 2
ANO
zákona
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nabídka č.
1
Obchodní firma nebo název / obchodní
ERVO stavby, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Havířov – Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, 735 64
pobytu (příp. doručovací adresa)
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
IČ
25876333
Nabídková cena v Kč bez DPH:
12.217.361,19,Nabídka byla doručena ve stanovené
ANO
lhůtě
Splnění požadavků dle § 109 odst. 2
ANO
zákona
Dodavatel, společnost ERVO stavby, spol. s r.o., sídlem Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední
Suchá, 735 64, IČO: 25876333, nedoložil v zadavatelem stanovené lhůtě písemné objasnění či
doplnění nabídky.
Zadavatel na základě výše uvedených zjištění a závěrečného stanoviska, tímto dodavatele společnost
ERVO stavby, spol. s r.o., sídlem Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64, IČO:
25876333, na základě jednání Rady obce Horní Bludovice, která dne 03.06.2022 pod usnesením č.
03/RO/23/2022 přijala rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2,
písmena a) zákona, vyloučil ze zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku výše.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Není relevantní.
8. Označení poddodavatele/ů
Není relevantní.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
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10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Dle § 127 odst. 2, písmena d) zákona:
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužito.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nepoužito.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
S ohledem na výši investice a finanční možnosti zadavatele se zadavatel využít možnosti tohoto
zákonného požadavku pro zajištění stabilního a finančně nezávislého dodavatele.

V Ostravě dne 12. 7. 2022

podepsal
Radim Digitálně
Radim Pala, DiS.
2022.07.12
Pala, DiS. Datum:
11:15:34 +02'00'
……………….………………………………………
AZ zakázka s.r.o.
Radim Pala, DiS.
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
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