MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

ORM-3122/2016
Ing. Jitka Pechová / ORM
556 879 661
jitka.pechova@koprivnice.cz

DATUM:

12.05.2017

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníků zadávacího řízení z účasti
v zadávacím řízení a o výběru dodavatele
Údaje o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce (otevřené zadávací řízení)

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

1) Zadavatel na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou v souladu s vnitroorganizační směrnicí Města
Kopřivnice č. 13/2016 O veřejných zakázkách malého rozsahu

rozhodl
usnesením Rady města č. 2017 ze dne 09. 05. 2017 o vyloučení níže uvedených účastníků zadávacího
řízení z účasti v zadávacím řízení.
Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení:
1.

DAPET uh s.r.o.
Na Stavidle 453
Uherské Hradiště 686 01
IČ 28360192, DIČ CZ28360192

2.

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Lubina 449
Kopřivnice 742 21
IČ 25824783, DIČ CZ25824783

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Zdůvodnění vyloučení:
Poř. č.
nabídky

Uchazeč:
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Důvod vyloučení:

1. Nebyl splněn požadavek zadavatele na způsob
zpracování nabídkové ceny.


uchazeč ocenil níže uvedené položky výkazu
výměr nulovou cenou
rozpočet SO 01-03: pol. č. 118

2. Nebyl splněn požadavek zadavatele na prokázání
technické kvalifikace uchazeče.


uchazeč prokázal splnění technické kvalifikace
5 osvědčeními objednatele, z nichž 3 neodpovídají
požadavkům zadavatele

Uchazeč prokazuje v nabídce technickou kvalifikaci mj.
osvědčeními objednatele:
1) Referenční zakázka: „DH Rokycany“ – dodávka a realizace
DH Pod Kostelem ve městě Rokycany vč. terénních
sadových úprav a regenerace zeleně
Zakázka byla dle osvědčení provedena pro firmu KARIM
Europe s.r.o. v roce 2014 ve finančním objemu
1.314.328 Kč.

1.

Zadavatel v rámci posouzení doložených dokladů
ověřil termín a finanční objem plnění výše uvedené
referenční zakázky:
a) v seznamu veřejných zakázek uvedených na
webových stránkách Města Rokycany,
b) telefonicky s referentkou investic ORM Města
Rokycany,
a zjistil, že uvedená referenční zakázka byla
ve skutečnosti dokončena v červenci 2012 a její
finanční objem činil 778.009 Kč. Údaje uvedené
v osvědčení nebyly investorem potvrzeny.

DAPET uh s.r.o.
Na Stavidle 453
Uherské Hradiště 686 01
IČ 28360192
DIČ CZ28360192

2)

Referenční zakázka: „MŠO, Lechowitzova 8 – rekonstrukce
zahrady – 2. etapa“ – dodávka a realizace zahrady MŠ
Zakázka byla provedena dle osvědčení pro Statutární město
Ostrava v roce 2016 ve finančním objemu 1.127.421 Kč.

Finanční objem referenční zakázky uchazeče
nedosahuje zadavatelem požadovaného finančního
objemu zakázky nutné k prokázání technické
kvalifikace uchazeče.
3)

Referenční zakázka: Seznam 7 různých zakázek pro
jednoho objednatele realizovaných v letech 2012-2015
s nejvyšším finančním objemem jedné zakázky 455.179 Kč.

Finanční objem referenční zakázky uchazeče
nedosahuje zadavatelem požadovaného finančního
objemu zakázky nutné k prokázání technické
kvalifikace uchazeče.
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2.

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Lubina 449
Kopřivnice 742 21
IČ 25824783
DIČ CZ25824783

1. Nebyl splněn požadavek zadavatele na způsob
zpracování nabídkové ceny.


uchazeč ocenil níže uvedené položky výkazu
výměr nulovou cenou
rozpočet SO 01-03: pol. č. 97, 116, 118
rozpočet SO 04: pol. č. 15, 38, 39

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu se zadávací dokumentací účastníky zadávacího řízení,
kteří nesplnili požadavky zadavatele, z účasti v zadávacím řízení vyloučil.
2) Zadavatel na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou v souladu s vnitroorganizační směrnicí Města
Kopřivnice č. 13/2016 O veřejných zakázkách malého rozsahu

rozhodl
usnesením Rady města č. 2017 ze dne 09. 05. 2017 o výběru dodavatele.
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Severomoravská stavební společnost, s.r.o.
Suvorovova 573
Šenov u Nového Jičína 742 42
IČ 47153849, DIČ CZ47153849
Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídka byla hodnocena:
Poř.
číslo
přijaté
nabídky
3.

Uchazeč:
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ
Severomoravská stavební společnost, s.r.o.
Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína 742 42
IČ 47153849, DIČ CZ 47153849

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Kritérium pro výběr nabídek – nejnižší nabídková cena.

………………………………………..
Ing. arch. Milan Šmíd
pověřený řízením odboru rozvoje města
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Nabídková cena
v Kč bez DPH

Výsledné
pořadí

2 727 582,49

1.

