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

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – školní jídelna v obci Šenov u Nového Jičína“
Zadavatel veřejné zakázky:
Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 6098432
Veřejný zadavatel, v rámci transparentnosti, zveřejňuje písemnou zprávu nad rámec svých
povinností.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je provedení zateplení obvodového pláště budovy školní jídelny a kotelny,
dále bude provedeno zateplení střechy nad třídou a položení finální krytiny, zateplení podlahy
půdy. Dále bude provedena výměna venkovních otvorových výplní na budově.
Cena dle smlouvy bez DPH: 1 334 436,51 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
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město, IČ: 28618891
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona na základě ekonomické
výhodnosti nabídky.
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:
Veřejná zakázka bude nebude plněna subdodavateli.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:
Pořadové
Obchodní název uchazeče
číslo
nabídky
1.
Rostislav Trna, Hranická 137, 753 61 Drahotuše
IČ: 61615609
2.
FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína
207, 742 72 Mořkov
IČ: 28632761
3.
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město
IČ: 28618891
4.
Unistad spol. s.r.o.
Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 60798432
5.
Stavbař , výrobní družstvo
Školní ulice 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 13642855

Cena v Kč
bez DPH
1 492 265,00
1 192 868,92
1 334 436,51
1 313 226,00
1 174 854,00

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Uchazeč Rostislav Trna, Hranická 137, 753 61 Drahotuše, IČ: 61615609
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění základních kvalifikačních předpokladů, protože
nebyl doložen výpis z RT statutární orgán/fyzická osoba, potvrzení Finančního úřadu a OSSZ o
bezdlužnosti.
Dále nebyly uchazečem zcela splněny technické kvalifikační předpoklady, protože v nabídce
nebyl předložen požadovaný seznam významných stavebních prací realizovaných uchazečem v
posledních 5 letech a osvědčení pro 5 zakázek, jejichž předmětem bylo provedení zateplení
obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní objektů škol či školských zařízení o
finančním objemu minimálně 880 000 tis. Kč bez DPH pro jednotlivou zakázku. Uchazeč doložil
seznam pouze částečně a rovněž referenční stavby nenaplňovaly požadavky zadavatele.
Dále v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč nedoložil Seznam techniků
či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, který měl být podepsaný
jak stavbyvedoucím, tak i osobou oprávněnou za uchazeče a dále Osvědčení o vzdělání a
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací., včetně
životopisu pro 1 osobu stavbyvedoucího.
Uchazeč Unistad spol. s.r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 60798432
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění technických kvalifikačních předpokladů, protože
v nabídce byl doložen požadovaný seznam významných stavebních prací realizovaných
uchazečem v posledních 5 letech a osvědčení pro 5 zakázek, jejichž předmětem bylo provedení
zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní objektů škol či školských zařízení
o finančním objemu minimálně 880 000 tis. Kč bez DPH pro jednotlivou zakázku. Uchazeč
doložil seznam pouze částečně a rovněž referenční stavby nesplňovaly požadavky zadavatele.

Uchazeč Stavbař , výrobní družstvo, Školní ulice 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 13642855
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění technických kvalifikačních předpokladů, protože
v nabídce nebyl předložen požadovaný seznam významných stavebních prací realizovaných
uchazečem v posledních 5 letech a osvědčení pro 5 zakázek, jejichž předmětem bylo provedení
zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní objektů škol či školských zařízení
o finančním objemu minimálně 880 000 tis. Kč bez DPH pro jednotlivou zakázku. Uchazeč
doložil seznam pouze částečně a rovněž referenční stavby nesplňovaly požadavky zadavatele.
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 19. 9. 2014

JUDr. Vojtěch Hývnar
Starosta Obce

Digitálně podepsal
JUDr. Vojtěch Hývnar

