PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Josefem Jalůvkou – starostou města
00298077

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„IPRM Kopřivnice Jih – III. etapa – veřejná

prostranství“ (PS č.5, 6, 9)
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadané v otevřeném řízení, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
484470, sepsal tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „IPRM Kopřivnice Jih – III.etapa – veřejná
prostranství“ (PS č. 5 – Starý hřbitov, PS č. 6 – Posezení a podium v areálu Fojtství, PS č. 9 –
Stavební úpravy vybrané komunikační sítě pro pěší). Jedná se o stavební úpravy, dodávku a
montáž mobiliáře, úpravy veřejné zeleně a realizaci veřejného osvětlení.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 45233100-0 – Stavební úpravy pro komunikace

I.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
10 395 000,- Kč bez DPH.

I.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
9 957 889,- Kč bez DPH,
12 049 046,- Kč vč. 21 %-ní DPH.

II.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1
IČ: 45274924.
Smlouva uzavřena dne 30.7.2014.
Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči EUROVIA CS, a.s., jelikož nabídka
vybraného uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadání části veřejné zakázky jiným osobám – NE.
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III.
Číslo,
pod
který
m byla
nabíd
ka
doruč
ena

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

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

1

KARETA s.r.o.

společnost s ručením
omezeným

2

SWIETELSKY stavební
s.r.o.

společnost s ručením
omezeným

3

EUROVIA CS, a.s.

IV.

akciová společnost

KARETA s.r.o.

Národní 10
113 19 Praha 1
Česká Republika

Pořadí
nabídky
po
vyhodn
ocení

62360213

5 319 920,00

6 437 103,00

nehodnoc

48035599

10 013 759,00

12 116 649,00

2.

45274924

9 957 889,00

12 049 046

1.

společnost
s ručením
omezeným

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO
Krnovská 51
792 01 Bruntál
Česká Republika

IČ

Důvod vyloučení

62360213

§ 76 odst.3 zákona – neopodstatněné
vysvětlení zjištěných nejasností nabídky
§ 77 odst. 6 - neopodstatněné zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny

Uchazeči, kteří byli vyloučeni z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny:

Obchodní
firma/název, jméno a
příjmení FO

KARETA s.r.o.

VI.

Pražská tř. 495/58
370 04 České
Budějovice
Česká Republika

Nabídková
cena v Kč
vč. DPH

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

V.

Krnovská 51
792 01 Bruntál
Česká Republika

IČ

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Právní forma/u
FO rodné číslo
nebo datum
narození

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

Krnovská 51
společnost s ručením
792 01 Bruntál
omezeným
Česká Republika

IČ

62360213

Zájemci, kteří nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním
dialogu, včetně odůvodnění:
Bylo použito otevřené řízení, v tomto typu zadávacího řízení nejsou k podání nabídky, k jednání
či účasti zájemci vyzýváni.
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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 ................................

...........................................
Ing. Josef Jalůvka
starosta města
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