PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

MUBO/17005/2019/INV/LaA
„Stavební úpravy bytového domu, ul. Janáčkova
č. p. 804 -811 a č. p. 833 -834 v Bohumíně”
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
Stavební práce zahrnující opravu domu včetně výměny střešní krytiny, GO hromosvodu a zateplení
domu.
Sjednaná celková cena veřejné zakázky: 8 953 202,67 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
Označení účastníků zadávacího řízení:

Nabídka
číslo

Firma

Cena bez DPH

1.

BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1
70200 Ostrava, IČ: 27800466

10 251 461,29 Kč

2.

MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7
70200 Ostrava, IČ: 27833551

8 953 202,67 Kč

3.

AD-MAR STAVBY, s.r.o., Ostravská 277
73551 Bohumín, IČ: 27797937

10 900 199,08 Kč

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.
MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 70200 Ostrava, IČ: 27833551,
jehož nabídka byla s nejvýhodnější nabídkovou cenou
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:
Nabídky byly dle pokynu zadavatele podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
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:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

V Bohumíně 06. 05.. 2019

Ing. Petr Vícha v. r.

