PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:

MUBO/49025/2019/INV/Ka
Stavební úpravy bytového domu č.p. 19, 348 ul. Slezská,
Starý Bohumín
Druh veřejné zakázky:
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Název/obchodní firma zadavatele: město Bohumín
se sídlem:
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:
00297569
Předmět veřejné zakázky:
Zakázka zahrnuje stavební úpravy kompletní rekonstrukce stávajících bytových domů, které dříve
sloužily k zajištění pečovatelské služby a kde nově vzniknou byty. V rámci stavebních úprav se
předpokládá výměna okenních výplní, dveří, skladeb podlah, stropů, střešní krytiny, výměna
veškerých rozvodů TZB, napojení na inženýrské sítě, hromosvod, zateplení dvorní části objektu,
opravu uliční historické fasády s fasádním nátěrem. Součástí stavebních úprav je i řešení vnějších
ploch ve dvorní části objektu (odstavná stání pro auta, terénní úpravy zelené plochy, přístřešek pro
kontejner).
Sjednaná cena veřejné zakázky: 24.861.471,20 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele

1.

MŽT Stavitelství, a.s., IČ:27762157

2.

NOSTA, s.r.o., IČ:47671416
INTOZA s.r.o., IČ:25873261

3.

Bohumínská stavební s.r.o., IČ:29392918

Označení vyloučených účastníků:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle
její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal
nejnižší nabídkovou cenu.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
IČ
Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Bohumínská stavební s.r.o.
29392918
Čs. Armády 505, 735 81 Starý Bohumín

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Nejsou dosud zadavateli známi.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nepoužito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní zakázku.
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Petr Vícha

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v. r.

Razítko zadavatele

V Bohumíně 05. 03. 2020

