Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
V Třinci dne 23.8.2017
Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce „Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s
kapacitou 48 dětí“- II


Označení zadavatele:

Zadavatel:

Obec Bystřice, se sídlem: Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČ: 00296562 (dále jen
„zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní
294, PSČ 73961; IČ: 64087352.


Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla
je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení uvedené veřejné zakázky a jejímu
úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na
svůj náklad. Konkrétně se jedná o výstavbu nového objektu mateřské školy v Bystřici s kapacitou 48 dětí. V
areálu základní a mateřské školy dojde k výstavbě nového objektu, kde budou k dispozici 2 nové třídy včetně
zázemí.
Akce byla předložena ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též
„IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000617.
Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 1 – Obchodní podmínky, v příloze č. 4 – Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):
CPV 45000000-7 Stavební práce
CPV 45214000-0 Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
CPV 45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol
CPV 45214800-8 Výstavba vzdělávacích zařízení
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 14.160.276,67 Kč bez DPH, tj. 17.133.934,77 Kč včetně DPH.
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracované v únoru 2017 projekční kanceláří DELTA Třinec, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec, IČ:
60778288.
Místo plnění: parc. č. 1104/76, 1105/2, 5952/3, k.ú. Bystřice nad Olší


Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva na veřejnou zakázku nebyla uzavřena.


Použitý druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle §
53 zákona.


Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1.

KOMA MODULAR s.r.o./ Říčanská 1191, 763 12 Vizovice

2.

Zowada Group a.s./ Návsí 1002, 739 92 Návsí



IČ / DIČ zájemce bylo-li
přiděleno

Účastník zadávacího řízení

46966170/
CZ46966170
05092850/
CZ05092850

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

V průběhu zadávacího řízení byl vyloučen účastník zadávacího řízení Zowada Group a.s., se sídlem: Návsí
1002, 739 92 Návsí, IČ: 05092850. Zadavatel rozhodl o vyloučení z účasti v zadávacím řízení uvedeného
účastníka zadávacího řízení v souladu s § 122 odst. 5 zákona, jelikož před podpisem smlouvy nepředložil
doklady uvedené v § 122 odst. 3 písm. a) a c) zákona, tj. originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci a
dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona.


Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva na veřejnou zakázku nebyla uzavřena.


Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Zadávací řízení bylo zrušeno.


Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita

Nebylo použito.


Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nebylo použito.


Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nebylo použito.


Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo

Jelikož ve výše uvedeném zadávacím řízení zbyl jediný účastník, jehož nabídková cena výrazně překračuje
zadavatelem předpokládanou hodnotu zakázky a tedy i rozpočtem obce stanovenou částku pro financování
předmětu plnění, rozhodl se zadavatel v souladu s ust. §127 odst. 2 písm. d) zákona zrušit zadávací řízení,
neboť výše nabídkové ceny tohoto účastníka neumožňuje zadavateli předmět zadávacího řízení s ohledem na
finanční zdroje zadavatele realizovat.


Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

při

podání

nabídky

namísto

Nabídky byly podávány písemně v listinné podobě. Podle § 279 odst. 2 zákona ustanovení o povinnosti
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem nabyde účinnosti dne 18. října 2018.


Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
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Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci

Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.


Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.
Mgr. Roman Wróbel
starosta obce
Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.
Digitálně podepsal Mgr. Josef
Alexander Matera
Datum: 2017.08.23 07:51:26 +02'00'

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.
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