Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona 137/2006 Sb. ,
o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:
„Zázemí multifunkčního hřiště“
Zadavatel veřejné zakázky:
Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432
Veřejný zadavatel, v rámci transparentnosti, zveřejňuje písemnou zprávu nad rámec svých
povinností.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je provedení stavby zázemí areálu multifunkčního hřiště, která bude tvořena
dřevostavbou v technologii rámové dřevostavby a je koncipována jako přízemní nepodsklepená,
zakončená plochou střechou a také provedení zpevněných ploch okolí stavby.
Předmět zakázky dále tvoří dodávku herních prvků.
Cena dle smlouvy bez DPH: 2 064 369,04 Kč
b) Zvolený druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče
PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry, IČ: 26818841
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona na základě nejnižší
nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky byl proveden v souladu se zadávací
dokumentací a podle kritérií, rovněž uvedených v zadávací dokumentaci.
Část veřejné zakázky plněná subdodavateli:
Geodetické práce, GESPO, v.o.s., 28. října 838/255, Ostrava, IČ: 245197041

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:
Pořadové
číslo
nabídky
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Obchodní název uchazeče

Cena v Kč bez DPH

HOUSEPROJEKT – project & building
s.r.o., Puškinova 466/26
743 01 Bílovec
IČ: 26828006
Berkucio s.r.o.
Dub 48, 741 01 Starý Jičín
IČ: 02692198
Unistad spol. s r.o.
Komenského 8, 742 01 Suchdol nad
Odrou
IČ: 43961045
SAS 4 FINISH s.r.o.
Boloňská 603, 190 00 Praha 10
IČ: 29140251
BS Vsetín, s.r.o., 4. května 870
755 01 Vsetín
IČ: 47973749
PRINEX GROUP s.r.o.
Masarykovo nám. 46/11
742 35 Odry
IČ: 26818841

2 662 341,20

2 400 848,48
2 341 259,11

2 444 951,00
2 098 966,80
2 064 369,04

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Uchazeč BERKUCIO s.r.o., Dub 48, 741 01 Starý Jičín, IČ: 02692198
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, protože nebyly
doloženy:
a) dokumenty prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle §
54 písm. a) zákona – např. živnostenský list apod. pro „Výkon zeměměřičských činností“.
b) referenční zakázky nesplňují kriteria stanovená zadávací dokumentací, tedy alespoň dvě
referenční zakázky spojené s výstavbou občasné vybavenosti, každá v min. hodnotě 1 mil. Kč a
v doplnění nabídky nebyl doložen Seznam stavebních zakázek obdobného charakteru nebyl
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o., Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec,
IČ: 26828006
Uchazeč ve své nabídce nedoložil prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) subdodavatele a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž by
vyplýval závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
pro výkon zeměměřičských činností.

Dále uchazeč nedoložil osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních
prací pro dvě zakázky spojené s výstavbou občasné vybavenosti v minimální hodnotě 1 mil. Kč
jednotlivě a jednu zakázku o finančním objemu minimálně v hodnotě 90 000 Kč spojenou se
stavbou nosného systému tvořeném dřevěnou rámovou konstrukcí.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Není relevantní
g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího jednání s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění
Není relevantní
h) Důvod zrušení zadávacího řízení
Není relevantní

V Šenově u Nového Jičína, dne 18.6.2015

JUDr. Karel Třetina
Starosta obce

Digitálně podepsal
JUDr. Karel
Třetina

