PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ)
Veřejná zakázka:

Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín
- Skřečoň - Dolní Lutyně

Evidenční číslo:
Zadávací řízení:
Druh zadávacího řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

MUBO/11416/2021/INV/Mra
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o provedení splaškové kanalizace v lokalitě Úvozní až na katastr Dolní Lutyně
(ul.Lutyňská) včetně veřejné části přípojek ukončených parcelní šachtičkou. Pro napojení RD v
odbočkách ze souběžné ulice s ul.Úvozní bude provedena tlaková kanalizace včetně přípojek a
osazena domovní čerpací stanice. Nová gravitační kanalizace bude zaústěna do koncových šachet
stávající kanalizace, provozované SmVakem a.s. Ostrava.
Po dokončení další inženýrské sítě - přeložky a prodloužení vodovodu - zajišťované SmVakem a.s.,
bude realizována jako součást zakázky i oprava povrchu celé šíře dotčených komunikací včetně
výměny konstrukčních vrstev.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
23.080.000,--Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.
Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky
1.

2.
3.
5.
6.
7.

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

26826470

16.896.440,--Kč

Identifikace účastníka VZ
KARO inženýrské sítě s.r.o.,
Železárenská 1267/21, Ostrava-Mariánské Hory,
709 00
JANKOSTAV, s. r.o.
Štěpaňákova 714/31, Ostrava, Kunčice, 719 00
HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, Ostrava – Přívoz, 702 00
TALPA – VHS, s.r.o.
Holvekova 645/36, Ostrava - Kunčičky, 718 00
KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, Ostrava, 710 00
AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012,Petřvald, 735 41

25855581

15.887.272,74Kč

47666374

16.675.211,14Kč

10726284

17.676.154,--Kč

25890981

16.225.000,--Kč

47676175

16.504.337,--Kč

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Číslo
nabídky
4.

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

25394983

709.060,--Kč

Identifikace účastníka VZ
ČEH-ENGINEERING, a.s.
Nádražní 545/166, Ostrava-Přívoz, 702 00

Účastník zadávacího řízení nesplnil zadávací podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky na
dodavatele stavby. Předložená nabídka obsahovala nabídkovou cenu a doklady na výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci této stavby.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách pro každou část veřejné zakázky kritérium pro
hodnocení jednotlivých nabídek ekonomickou výhodnost nabídky. Dodavatel, jehož nabídka byla
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, splnil všechny zadávací podmínky.
Obchodní firma /název/ jméno, příjmení dodavatele

JANKOSTAV, s. r.o.,

Sídlo /místo podnikání/ bydliště dodavatele/ pobočka

Štěpaňákova 714/31, Ostrava,Kunčice,
719 00
25855581, CZ 25855581

IČ, DIČ dodavatele
Označení poddodavatelů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

Odůvodnění použitého 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
Nezrušeno.
Odůvodnění použitých jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky byly podány v elektronické podobě dle pokynu zadavatele.
Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3
ZZVZ
Nepoužito.
V Bohumíně dne 02.06.2021

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

