MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně 15. 6. 2021
Č. j. : MUBO/25789/2021/INV/Jo
Vyřizuje: Lenka Jochimová
Číslo jednací:
Název zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČO:

MUBO/10485/2021/INV/Jo
Příprava území – lokalita Petra Cingra – komunikace,
sítě a hřiště
Z2021-008793
veřejná zakázka na stavební práce
otevřené podlimitní řízení
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ZZVZ), oznamuje zadavatel výběr dodavatele, jehož nabídku vyhodnotil jako
ekonomicky nejvýhodnější a rozhodl o výběru dodavatele:
JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava
IČO: 258/55581
Níže je uvedena zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele.
I.

Údaje o složení komise pro otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek

Komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek byla jmenována zadavatelem na jednání rady
města dne 8. 3. 2021 v uvedeném složení:
Členové:
Ing. Lumír Macura
Ing. Jitka Ptošková
Ing. Jan Jeziorský
Členové komise čestně prohlašují, že nejsou dle § 44 ZZVZ ve střetu zájmu k zakázce, nemají zájem
získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele a budou zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek – viz.
čestné prohlášení (příloha č. 1).
II.
Číslo
1.

Seznam podaných nabídek:
Účastník zadávacího řízení a identifikační údaje
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO
60838744

Datum a čas podání
E-ZAK
02.06.2021 07:55

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04
České Budějovice, IČO 48065599

03.06.2021 07:17

3.

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava, IČO 25855581

03.06.2021 08:29

4.

Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha,
IČO 43005560

03.06.2021 12:31

5.

OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO
46342796

03.06.2021 22:07

6.

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO 25869523

04.06.2021 09:13

7.

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10
710 00 Ostrava, IČO 28573994

04.06.2021 09:33

III.

Seznam vyřazených nabídek:

Nebyla vyřazena žádná nabídka.
IV.

Popis hodnocení

Nabídky účastníků byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným jejím
kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Při hodnocení nabídek komise vycházela z celkově
nabídnuté ceny účastníkem pro předmět nabídky, která je pevně dána.
Komise posuzovala nabídky rovněž v souladu s § 113 ZZVZ, s ohledem na mimořádně nízkou
nabídkovou cenu a tuto v nabídkách neshledala.
Výsledné hodnocení
Pořadové Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
číslo
nabídky

Cena bez DPH

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava

40.654.806,93

OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří

42.209.622,86

1.

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

42.628.800,00

7.

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10
710 00 Ostrava

44.240.498,00

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04
České Budějovice

48.798.397,49

6.

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

49.832.486,74

Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha

57.110.742,29

3.

5.

4.

V.

Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Před posouzením byl dodavatel JANKOSTAV, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, vyzván v souladu s ustanovení § 86 odst. 3 ZZVZ k doložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vymezených ve výzvě k podání nabídky.
Popis a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele: Nabídka č. 3 –
JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, IČO 25855581.
Nabídka č. 3

popis

splňuje

Identifikační údaje dodavatele Doložen vyplněný a podepsaný krycí list.

ano

Návrh SOD

Doložen podepsaný návrh smlouvy o dílo.

ano

Položkový rozpočet

Doložen.

ano

Základní způsobilost § 74

písm. a) doložen výpis z rejstříku trestů
písm. b) doloženo potvrzení FÚ a čestné
prohlášení
písm. c) doloženo čestné prohlášení
písm. d) doloženo potvrzení OSSZ
písm. e) doložen výpis z OR

ano

Profesní způsobilost § 77

odst. (1) doložen výpis z OR
odst. (2), písm. a) doložen výpis z ŽR
odst. (2), písm. c) doložena osvědčení o
požadovaných autorizacích a ČP o vztahu osob
k dodavateli

ano

Ekonomická kvalifikace § 78

Doloženy obraty za roky 2017, 2018 a 2019
s požadovaným obratem.

ano

Technická kvalifikace § 79

Doložen seznam referenčních staveb
v požadovaném rozsahu.

ano

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení díla vydané SAREZA Ostrava, Sportovní areál
U Cementárny – II. etapa, realizace 07/2017 – 06/2018, SO 06 parkoviště, SO 07 účelové komunikace,
SO 08 in-line drána a manipulační plochy, SO 16 příprava území s finančním objemem 38.957.055,17 Kč
a IO 01 přípojka vodovodu, IO 06 odvodnění zpevněných ploch, IO 07 odvodnění zpevněných ploch a
parkovišť s finančním objemem 9.226.412,55 Kč.
Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – referenční list vydané SSMSK Ostrava,
Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, I. etapa, realizace 07 - 08/2018, s finančním
objemem 23.239.382,27 Kč.
Referenční list vydaný ŘSD Ostrava, 19010 – I/11 Ostrava – Vítkovice, ul. Rudná 2019, realizace 03 07/2019, s finančním objemem 25.214.483,47 Kč.
Referenční list vydaný ŘSD Ostrava, Silnice I/48 hr. kraje – Dub, realizace 10 - 11/2017, s finančním
objemem 32.210.730,40 Kč.
Osvědčení o řádném provedení stavby vydané obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka – odkanalizování
části obce za školou a u kostela, realizace 10/2019 – 05/2020, s finančním objemem 21.498.065,- Kč.
Osvědčení o řádném provedení stavby vydané městem Šenov, Výstavba chodníku a dešťové kanalizace
ul. Václavovická, Šenov, realizace 09/2017 – 09/2018, s finančním objemem 7.687.272,- Kč.
Osvědčení o řádném provedení stavby vydané VHS stavby Jihlava, ČOV a kanalizace pro obec
Klimkovice – Josefovice, realizace 09/2018 – 11/2019, s finančním objemem 30.420.113,- Kč.

Jistota § 41

Doložena bankovní záruka v požadované výši.

ano

VI.

Výsledek hodnocení

Na základě provedeného hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele konstatovala
komise, že nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a doporučuje zadavateli uzavření smlouvy
na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem
JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, IČO 25855581.
Před uzavřením smlouvy bude zadavatel zjišťovat informace v evidenci skutečných majitelů.
V případě, že zadavatel nezjistí z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008
Sb., údaje o jeho skutečném majiteli, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů
dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Poučení: Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním
veřejné zakázky vznikla újma (dále jen “stěžovatel”). Námitky musí být doručeny zadavateli do 15
dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem.
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
oznámení o výběru dodavatele.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

