PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:
Sportovní hala
a) Označení zadavatele veřejné zakázky:
Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432
Zastoupen JUDr. Karlem Třetinou, starostou obce
Předmět veřejné zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výstavba nové budovy sportovní haly se
sociálním zázemím, nářaďovnou a novou spojovací chodbou. V rámci provedení zakázky bude
také instalována vzduchotechnika, provedena montáž vytápění nových prostor a rovněž budou
provedeny zdravotechnické instalace. Současně bude také dodáno vnitřní vybavení tělocvičny.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název
Stavební práce

CPV
45000000-7

Výstavba tělocvičen

45212222-8

Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

45331000-6

Instalatérské a sanitární práce

45330000-9

Zařízení tělocvičen

37420000-8

Cena dle smlouvy bez DPH: veřejná zakázka byla zrušena
b) Zvolený druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
c) Účastníci zadávacího řízení
Pořadové číslo
nabídky
1.

Obchodní název uchazeče
Společná nabídka:
Společnost NOSTA – STAMONT - ŠENOV
NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
IČ 47671416

2.

3.

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891
BDSTASV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
IČ 26807947

d) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
Není relevantní
e) Označení dodavatele, s nimž byla uzavřena smlouva
Není relevantní
f) Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Není relevantní
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
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení s ohledem na skutečnost, že se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel
způsobil či nikoliv, rozhoduje tímto o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Důvody hodné zvláštního zřetele spočívají ve skutečnosti, že se na uvedený projekt nepodařilo
zajistit finanční prostředky z dotace MŠMT ČR.
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
Nezjištěn.
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 3.7.2017

JUDr. Karel Třetina
Starosta obce

Digitálně podepsal JUDr. Karel

JUDr. Karel Třetina Třetina
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