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

Název veřejné zakázky:
„Oprava komunikace ul. Malostranská“
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 veřejné zakázky je provedení obrusného krytu v bezprašné úpravě na jednopruhové
účelové komunikaci šířky 3,5 – 3,9 m v délce 143,55 m. Část komunikace bude provedena
včetně nové podkladní vrstvy. Bude rovněž provedeno povrchové odvodnění. Po dokončení
stavby budou také provedeny terénní úpravy okolo nově navržené komunikace.
Cena dle smlouvy bez DPH: 586 516,81 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
Strabag,a.s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov
IČ: 60838744
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:
Zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.
d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:
Pořadové
Obchodní název uchazeče
číslo
nabídky
1.
JANKOSTAV, s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava – Kunčice
IČ: 25855581

Cena v Kč
bez DPH
899 387,60

2.
3.

4.

5.

6.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. Armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 47674725
SILNICE.CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 Krnov
IČ: 26792711
COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Východ
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
IČ: 26177005
Strabag,a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
Polanecká 827
721 08 Ostrava – Svinov
IČ: 60838744
UNISTAD spol. s.r.o.
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 43961045

662 731,67
619 797,08

676 246,52

586 516,81

678 309,00

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Uchazeč JANKOSTAV, s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, protože nebylo
doloženo oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru této veřejné zakázky je nutno, mimo provedení stavebních prací, provést
také geometrické a geodetické zaměření hotového díla, což byl uchazeč povinen prokázat
předložením oprávněním k podnikání pro „Výkon zeměměřických činností“, které v nabídce
nebylo.
Uchazeč Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. Armády 877/20, 710 00 Ostrava –
Slezská, Ostrava, IČ: 47674725
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, protože nebylo
doloženo oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru této veřejné zakázky je nutno, mimo provedení stavebních prací, provést
také geometrické a geodetické zaměření hotového díla, což byl uchazeč povinen prokázat
předložením oprávněním k podnikání pro „Výkon zeměměřických činností“, které v nabídce
nebylo.
Uchazeč SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov, Č: 26792711
Uchazeč neprokázal v plném rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, protože nebylo
doloženo oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.
Vzhledem k charakteru této veřejné zakázky je nutno, mimo provedení stavebních prací, provést
také geometrické a geodetické zaměření hotového díla, což byl uchazeč povinen prokázat
předložením oprávněním k podnikání pro „Výkon zeměměřických činností“, které v nabídce
nebylo.

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 25. 9. 2014

JUDr. Vojtěch Hývnar
Starosta Obce

Digitálně podepsal
JUDr. Vojtěch Hývnar

