PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:
Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - ČÁST 1: Přístavba moučného hospodářství a
expedice krmiv
a) Označení zadavatele veřejné zakázky:
MLÝN HERBER spol. s r.o.
Mlynářská 215/1
747 73 Opava
IČ: 42869340
Zastoupen ing. Alešem Resslerem, jednatelem společnosti
Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o provedení technologické stavby – přístavbu, která je rozdělena na 2 objekty:
Stavba je tvořená dvěma stavebními objekty B1 a B2, které jsou spojeny v jeden kompaktní celek.
Přístavba (B1+B2) je navržená k severovýchodní stěně stávajícího objektu moučného
hospodářství. Prostorové řešení je podřízeno stávajícímu technologickému provozu a
technologickému zařízení (jako u stávajících sil na nádvoří). V uzavřeném areálu se jedná o
přístavbu objektu s válcovými skladovacími zásobníky a expedice krmiv k objektu moučného
hospodářství závodu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název
Stavební práce

CPV
45000000-7

Stavba ocelových konstrukcí

45223210-1

Sila

44613110-4

Cena dle smlouvy bez DPH: 41 321 285,00 Kč
b) Zvolený druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
c) Účastníci zadávacího řízení
Pořadové číslo
nabídky
1.

Obchodní název uchazeče
STAMONT –POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava

IČ: 64617874
2.

FEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice
IČ: 47154918

d) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
e) Označení dodavatele, s nimž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru
FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice, IČ: 47154918.
Odůvodnění výběru:
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno kritérium ekonomické výhodnosti nabídek, která je
posuzována podle nejnižší nabídkové ceny.
Pořadí nabídek bylo stanoveno podle nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení
f) Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Pemasys Control s.r.o., Nádražní 479, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 03506011, dodávka
silnoproudé elektrotechniky a MaR,
Miroslav Kuzník, Krnovská 53/22, 746 01 Opava, IČ: 01840959, provedení zeměměřičských
činností.
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
Není relevantní.
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 v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Není relevantní.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Není relevantní.

V Opavě, dne 2.5.2017

Ing. Aleš Ressler
Jednatel společnosti

podepsal Ing. Aleš Ressler
Ing. Aleš Ressler Digitálně
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