PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Město Kopřivnice

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Josefem Jalůvkou – starostou města
00298077

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Výběr technického dozoru a BOZP pro Projekt
odstraňování starých ekologických zátěží
- Skládka kalů Kopřivnice“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby,
sepsal tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výběr technického dozoru a zajištění součinnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro provedení činností a služeb
souvisejících s výkonem při zhotovení stavby s názvem „Projekt odstraňování starých
ekologických zátěží - Skládka kalů Kopřivnice“. Obsah a rozsah technického dozoru dle přílohy
č. 12 a činnost správce stavby dle přílohy č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen
projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Rozsah činnosti koordinátora dle zákona
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění.

I.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
890 240,- Kč bez DPH.

I.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
875 000,- Kč bez DPH, 1 050 000,- Kč vč. 20% DPH.

II.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:
GEOoffice, s.r.o.
Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ: 28567978
Smlouva uzavřena dne 14.9.2012.
Veřejná zakázka byla přidělena uchazeči druhému v pořadí – společnosti GEOoffice,
s.r.o., jelikož uchazeč, který podal nabídku, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší

Strana 1 (celkem 4)

nabídkovou cenou – Sdružení Martinák a Zajíc, spol. s r.o. - TOP GEO Group CZ spol. s r.o. Ing. Jaromír Šváb – dopisem ze dne 24.8.2012 odstoupil od své nabídky a odmítnul uzavřít
smlouvu.

Zadání části veřejné zakázky jiným osobám – NE.

III.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Číslo,
pod
který
m byla
nabíd
ka
doruč
ena

GEOtest, a.s.

1

Sdružení Martinák a
Zajíc, spol. s r.o. - TOP
GEO Group CZ spol. s
r.o. - Ing. Jaromír Šváb
Sdružení INGESTA-GConsult-GAKO
(vedoucí člen INGESTA
spol. s r.o.)

2

3

GEOoffice, s.r.o.

4

III.1

Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

Právní forma/u FO
Sídlo/místo
rodné číslo nebo podnikání/bydlišt
datum narození
ě u FO

Šmahova
akciová společnost 1244/112
627 00 Brno

IČ

Nabídková cena v
Kč bez DPH

46344942

456 000,00

společnost
s ručením
omezeným

Svěrákova 183
757 01 Valašské
Meziříčí

44743629

817 000,00

společnost
s ručením
omezeným

Hasičská 52/551,
700 30 Ostrava Hrabůvka

25391194

850 000,00

společnost
s ručením
omezeným

Vrázova 1253/9
703 00 Ostrava Vítkovice

28567978

875 000,00

Uchazeči, jejichž nabídky byly vyhodnoceny, v pořadí, v jakém jejich nabídky byly
vyhodnoceny včetně nabídkové ceny:

Pořadí
nabíd
ky

Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

Právní forma/u FO
Sídlo/místo
rodné číslo nebo podnikání/bydlišt
datum narození
ě u FO

IČ

Nabídková cena v
Kč bez DPH

1.

Sdružení Martinák a
Zajíc, spol. s r.o. - TOP
GEO Group CZ spol. s
r.o. - Ing. Jaromír Šváb

společnost
s ručením
omezeným

Svěrákova 183
757 01 Valašské
Meziříčí

44743629

817 000,00

2.

GEOoffice, s.r.o.

společnost
s ručením
omezeným

Vrázova 1253/9
703 00 Ostrava Vítkovice

28567978

875 000,00
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III.2

Uchazeči, jejichž nabídky nebyly hodnoceny včetně nabídkové ceny:

Číslo,
pod
který
m byla
nabíd
ka
doruč
ena

Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

Šmahova
akciová společnost 1244/112
627 00 Brno

1

GEOtest, a.s.

3

Sdružení INGESTA-GConsult-GAKO
(vedoucí člen INGESTA
spol. s r.o.)

IV.

Právní forma/u FO
Sídlo/místo
rodné číslo nebo podnikání/bydlišt
datum narození
ě u FO

společnost
s ručením
omezeným

Hasičská 52/551,
700 30 Ostrava Hrabůvka

Nabídková cena v
Kč bez DPH

46344942

456 000,00

25391194

850 000,00

Uchazeči, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění:

Právní forma/u
Obchodní
FO rodné číslo
firma/název, jméno a
nebo datum
příjmení FO
narození

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

IČ

GEOtest, a.s.

akciová
společnost

Šmahova 1244/112
627 00 Brno

46344942

Sdružení INGESTAG-Consult-GAKO
(vedoucí člen
INGESTA spol. s
r.o.)

společnost
s ručením
omezeným

Hasičská 52/551, 700
30 Ostrava - Hrabůvka

25391194

V.

IČ

Důvod vyloučení
• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností – uchazeč dokládá
subdodavatelem - bod 5.5 ZD (+ DI č. 01) –
zadavatel nepřipouští plnění subdodavatelem
• Návrh smlouvy o dílo – uchazeč nedoplnil
požadované údaje v čl. VIII odst. 2 (bod 12
ZD)
• Nabídka uchazeče není zajištěna proti
manipulaci
• Krycí list nabídky doložen pouze v kopii
nabídky a nejsou doplněny údaje o
jednotlivých účastnících sdružení
• V nabídce nejsou doloženy ČP všech
účastníků sdružení dle přílohy č. 2 ZD – bod
8.1.3 ZD
• V nabídce není doložena elektronická podoba
návrhu smlouvy o dílo
• V nabídce chybí prohlášení o pravdivosti údajů
(příloha č. 5 ZD)

Uchazeči, kteří byli vyloučeni z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

VI.

Zájemci, kteří nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním
dialogu, včetně odůvodnění:
Nebylo použito.
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VII.

Zdůvodnění, proč byli v případě užšího řízení, jednacího řízení či soutěžního
dialogu vyzváni k podání nabídky, k jednání či účasti vybraní zájemci:
Nebylo použito.

VIII. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:
Nebylo použito.

IX.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Ke zrušení zadávacího řízení nedošlo.

V Kopřivnici dne

.......................................................
za zadavatele
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