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

Veřejný zadavatel, v rámci transparentnosti, zveřejňuje písemnou zprávu nad rámec svých
povinností.
Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v základní škole“
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 rekonstrukce plynové kotelny a strojovny - zdroje
ústředního vytápění a rozvodů vytápění ve stávajícím objektu základní školy v Šenově u
Nového Jičína a to konkrétně demontáž stávajících 2 ks plynových kotlů s příslušenstvím ve
strojovně ústředního vytápění a provedení instalace dvou nových plynových kondenzačních
kotlů spalující zemní plyn. Budou také provedeny nové směšovací uzly ve strojovnách vytápění
a rovněž bude provedena demontáž stávajícího systému vytápění a provedena montáž nového.
Cena dle smlouvy bez DPH: 1 565 479,20 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
IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, IČ 60792434.
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:
Zakázka bude plněna bez subdodavatelů.
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:
Pořadové
Obchodní název uchazeče
číslo
nabídky
1.
EKOINVESTA spol. s r.o.
tř. 1. máje č.p. 328, 753 01 Hranice
IČ: 64618447
2.
Roman Přadka
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín - Loučka

Cena v Kč
bez DPH
1 995 617,00
1 781 130,00

IČ: 64968651
3.
4.

IGB Holding, a.s.
Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava
IČ 60792434
HAMROZI s.r.o.
Polní 411, 739 61 Třinec – Staré Město
IČ. 25842544

1 565 479,20
1 996 924,00

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Pořadové číslo
nabídky
1.

Obchodní název uchazeče
ENERGOROZVODY s.r.o.
Počernická 168, 100 99 Praha 10
IČ: 25368745
Důvod: Nesplněny kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací
dokumentaci a to ani na dodatečnou výzvu k doplnění dokladů.
1) V rámci splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebyl předložen
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – stavbyvedoucí
(autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro pozemní stavby).
2) V rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů nebyl předložen
u seznamu techniků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky dokument
osvědčující, že stavbyvedoucí je držitelem osvědčení o autorizaci ve smyslu
§ 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu
veřejné zakázky – Pozemní stavby.
3) V nabídce nejsou doloženy doklady prokazující splnění základního
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
subdodavatele a není doložena ani smlouva uzavřená 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.

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 4. 7. 2016

JUDr. Karel Třetina
starosta

Digitálně podepsal
JUDr. Karel Třetina

