PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Město Kopřivnice

Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným – starostou města
00298077

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Mateřská škola Česká v Kopřivnici
– energetická opatření“
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 ve zjednodušeném podlimitním řízení, vyhlášené zadavatelem výzvou pěti
zájemcům k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v souladu s ust. § 38 odst. 1 a 2 zákona, sepsal
tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodových stěn polystyrénovými deskami, zateplení
soklu, výměna dřevěných oken a zateplení ploché střechy stávajících objektů A, B, přístaveb a
spojovací chodby v areálu mateřské školy Česká v Kopřivnici.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 45321000-3 – Tepelné izolace
Kód CPV: 45421100-5 – Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

I.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
6 124 900,- Kč bez DPH.

I.2

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
5 904 274,- Kč bez DPH,
7 144 172,- Kč vč. 21%-ní DPH.

II.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele
INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava - Hulváky
IČ: 25873261.
Smlouva uzavřena dne 13. 1.2015.
Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči INTOZA s.r.o., jelikož nabídka vybraného
uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadání části veřejné zakázky jiným osobám – ANO.
PVC OKNA, s.r.o., IČ: 26844168
dodávka a montáž oken a vnějších dveří
21%
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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 rodné číslo
nebo datum
narození

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u
FO

IČ

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Nabídková
cena v Kč
vč. DPH

Pořadí
nabídky
po
vyhodn
ocení

1

THERM, spol. s r. o.

Pavlovova 1351/44
společnost s
700 30 Ostrava –
ručením omezeným Zábřeh
Česká Republika

42766991

6 083 135,85

7 360 594,37

2.

2

SPEDIMEX MORAVIA
spol. s r. o.

Smetanova 1075
společnost s
755 01 Vsetín
ručením omezeným
Česká Republika

48396567

5 977 072,57

7 232 257,81

Nehodno
c.

3

REVOLT s.r.o.

Oldřichovice 738
společnost s
739 61 Třinec
ručením omezeným
Česká Republika

26815966

6 492 619,30

7 856 069,35

Nehodno
c.

4

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava –
společnost s
ručením omezeným Hulváky
Česká Republika

25873261

5 904 274,00

7 144 172,00

1.

5

ČESTAV PLUS, s.r.o.

Ostravice č.ev. 60
společnost s
739 14 Ostravice
ručením omezeným
Česká Republika

28587014

4 348 651,00

5 261 868,00

Nehodno
c.

IV.

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

SPEDIMEX
MORAVIA spol. s r.
o.

společnost s
ručením
omezeným

Smetanova 1075
755 01 Vsetín
Česká Republika

48396567

REVOLT s.r.o.

společnost s
ručením
omezeným

Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Česká Republika

26815966

ČESTAV PLUS, s.r.o.

společnost s
ručením
omezeným

Ostravice č.ev. 60
739 14 Ostravice
Česká Republika

28587014
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Důvod vyloučení
§ 76 odst. 1 – nesplnění zadávacích
podmínek - neposkytnutí jistoty k zajištění
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v
tomto zadávacím řízení (bod 12 ZD)
§ 76 odst. 1 – nesplnění zadávacích
podmínek:
- v nabídce uchazeče není osvědčení o
odborné způsobilosti k návrhu a provádění
zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle
TNI 74 6077 nebo ČSN 746077:2014 vydaný
certifikovaným zkušebním ústavem (bod 5.7
odst. 3 ZD)
§ 76 odst. 1 – nesplnění zadávacích
podmínek:
- v nabídce uchazeče není doložen doklad k
provádění vnějších tepelně izolačních
kompozitních systémů ETICS vydaný
certifikovaným zkušebním ústavem ani
osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a
provádění zabudování oken a vnějších dveří do
stavby dle TNI 74 6077 nebo ČSN 746077:2014
vydaný certifikovaným zkušebním ústavem (bod
5.7 odst. 3 ZD)
- není dodržena struktura soupisu prací vynechány některé položky a následně změna
číslování položek (bod 11.1 ZD)

V.

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:
Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení

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 13.1.2015

..................................................
Ing. Miroslav Kopečný v.r.
starosta města
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