Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Veřejný zadavatel, v rámci transparentnosti, zveřejňuje písemnou zprávu nad rámec svých
povinností.
Název veřejné zakázky:
„Oprava opevnění pravého břehu Jičínky u pošty“
Zadavatel veřejné zakázky:
Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení je provedení opravy opevnění pravého břehu vodního
toku Jičínka na parc. č. 1907/1, v k.ú. Šenov u Nového Jičína. Oprava je navržena z důvodu
havarijního stavu stávajícího opevnění.
Cena dle smlouvy bez DPH: 1 943 946,00 Kč
b) Zvolený druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
c) Účastníci zadávacího řízení
Pořadové číslo
nabídky
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Obchodní název uchazeče
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČ: 15053695
NEVIS BAU CZ s.r.o.
Vrchní 85/28, 747 05 Opava
IČ: 02236028
Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice
IČ: 68349858
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava, Oblast Ostrava
Sídlo Jahodová 60, 620 00 Brno,
Doručovací adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
STAVIASTAV s.r.o.
Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČ: 27790479
Lesostavby Frýdek–Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 45193118

7.
8.

STAVBY – BALLER s.r.o.
Spálov č.p. 30, 742 37 Spálov
IČ: 29396841
Štěpán Vašinka
Baška 120, 739 01 Baška
IČ: 60292849

d) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
Pořadové číslo
nabídky
8.

Obchodní název dodavatele
Štěpán Vašinka
Baška 120, 739 01 Baška
IČ: 60292849
Důvod: Nesplnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci,
nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
1) Dodavatel porušil podmínky zadávací dokumentace, kde je stanoveno,
že je povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději do lhůty stanovené
pro podání nabídek, což také osvědčil svým podpisem na Čestném
prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů ze dne 30.10.2016.
Předložené doklady osvědčují splnění kvalifikace po datu pro podání
nabídek, není splněna profesní způsobilost, neboť není doložen doklad o
oprávnění k provádění činnosti „Výkon zeměměřičských činností“.
2) Uchazeč předložil nabídku, která obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.

e) Označení dodavatele s nimž byla uzavřena smlouva
Radim Randuška, Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 68349858.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny na základě ekonomická výhodnost nabídky dle § 114 Zákona.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky hodnotil pouze nejnižší nabídkou cenu
uvedenou v Kč bez DPH.
Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky byl proveden v souladu se zadávací
dokumentací a podle kritérií, rovněž uvedených v zadávací dokumentaci.
f) Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
1) ValMez geo s.r.o., hranická 93, 751 01 Valašské Meziříčí, IČ 04410793 – provádění
zeměměřičské činnosti.
2) 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., Palackého 266, 751 01 Valašské Meziříčí, IČ
64088545 – provádění autorizovaný stavbyvedoucí.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejnění
Není relevantní.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Není relevantní.
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Není relevantní.
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Není relevantní.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nemá k dispozici elektronický prostředek pro příjem nabídek.
l) Soupis osob u nichž byl zjištěn střet zájmů
Není relevantní.
m) Zdůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Není relevantní.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu
Není relevantní.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Není relevantní.

V Šenově u Nového Jičína, dne 24. 11. 2011

JUDr. Karel Třetina
Starosta obce

Digitálně podepsal
JUDr. Karel Třetina

