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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)

Název veřejné zakázky:

Denní stacionář v Bruntále - část. 1 - dodávka nábytku

Číslo veřejné zakázky:

VZMR/031/2017/Do

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

Město Bruntál

Adresa zadavatele:

Nádražní 994/20, 79201 Bruntál

IČ:

00295892

Zastoupeno:

Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál

1.2. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka vybavení interiéru dle přiloženého Rozpočtu část. 1 - vybavení nábytkem
(Příloha č.: 3 ZD). Konkrétní umístění jednotlivých prvků bude dopředu konzultováno a odsouhlaseno
investorem. Dodávka vybavení interiéru navazuje na probíhající stavební úpravy objektu Denního
stacionáře, ul. Smetanova č. p. 1113/21a, proto přesný termín dodávky a montáže v tomto objektu bude
nutné předem odsouhlasit a potvrdit zadavatelem.
1.3. Celková cena zakázky:

198.266,00 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, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ č.
2/2016, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tento
projekt je spolufinancován
Evropskou unií, registrační číslo
projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175,
název projektu
"Denní stacionář v Bruntále",
kdy má poskytovatel
dotace
upraveno zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vlastním
metodickým pokynem.

3. Označení účastníkfl zadávacího řízení
3.1. Oslovení dodavatelé:
P. č.
1
2

Název
Přemysl Síma
Richard Václavík

3

Jiří Váca

SEZNAM OSLOVENYCH DODAVATELŮ
Sídlo
Moravskoslezský Kočov 115, 79201 Bruntál
Staré Město 149, 792 01 Bruntál
Václavov u Bruntálu - Horní Václavov 86,
792 01 Bruntál
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Stolařství-Avrat

4

u Ovčárny

s.r.o.

29445884

944/10, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem

Dokumentaci si vyžádal:
Zadávací dokumentaci si nevyžádal žádný další uchazeč, nebyla vyžádána
informace k předmětu veřejné zakázky.

..

32

ani žádná další dodatečná

Hodnocení dodavatelé:

Číslo
nabídky

Obchodní firma lIČ

1.

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 76001 Zlín, IČ 47917601

2.

Stolařství-Magic s.r.o., U Ovčárny 944/10, 794 01 Krnov-Pod Cvlllnern, IČ 04674600

4. Označení všech vyloučených účastníkt'.tzadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Irelevantní,

nebyl vyloučen žádný z

účastniků.

5. Označení dodavatelt'.t, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelt'.t, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odt'.tvodnění
jejich výběr
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 76001 Zlín, IČ 47917601, s nabídkovou cenou ve výši
198.266,00 Kč bez DPH.
Základním kritériem pro zadání výše uvedené veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena
ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena nejnižší nabídkovou cenou. 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 akceptovate Inou, rozhodl zadavatel
v souladu s ustanovením čI. 3, Vnitřní směrnice MěÚ č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, 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 poddodavatelt'.t dodavatelt'.t,pokud jsou zadavateli známi
Irelevantní,

nebude plněno prostřednictvím

poddavatelů,

7. Odťtvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-Ii použito
Irelevantní, nebyl použit.

8. Odt'.tvodněnízrušení zadávacího řízení
Irelevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.

9.

Odt'.tvodnění použití jiných komunikačních prostředků
elektronických prostředků, byly-Ii jiné prostředky použity

při

podání

nabídky

namísto

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že 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, adresou, na níž bylo možno zaslat oznámení zadavatele
uchazeči a zadavatel doporučil tuto označit také nápisem např. "Veřejná zakázka - Denní stacionář v
Bruntále - část. 1 - dodávka nábytku NABÍDKA NEOTEVÍRAT". Doručené nabídky zadavatel evidoval a
přidělil jim pořadová čísla.
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10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-Ii střet
zájmů zjištěn
Irelevantní, nebyl zjištěn střet zájmů,
11. Odt\vodnění stanovení požadavku na prokázání obratu pokud nebyl uveden v zadávací
dokumentaci
Irelevantní,

nebyl stanoven.

V Bruntále, dne 5. 1. 2018

MĚSTO BRLl\TÁL
"\;ádraŽDi 20
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Ing. Petr Rys, M
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Za správnost:
Mgr. Milan Rabiňák~
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