MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

PÍSEMN Á ZPR ÁV A Z AD AV ATELE
Podle § 217, zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách.
1. Označení veřejné zakázky:
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně stavební část.
2. Označení zadavatele:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
zadavatele/IČ
Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno (jména) a příjmení osoby (osob)
oprávněných jednat jménem zadavatele

Město Bohumín
00297569
Městský úřad Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Ing. Petr Vícha
starosta města

3. Předmět veřejné zakázky:
Stavební úpravy – rekonstrukce odborné učebny a zřízení bezbariérového WC zahrnují
odstranění stávajících nášlapných vrstev, provedení nových podlah (keramická dlažba a PVC),
vybourání stávajících otvorů, demontáž a montáž dveří vč. zárubní, oškrábání stávajících
maleb, oklepání nesoudržných omítek a keramických obkladů, vyzdění nové zdi, částečné
dozdívky, vyrovnaní stávajících omítek, provedení maleb (klasických, omyvatelných a
otěruvzdorných), provedení nových akustických podhledů a další související stavební práce.
4. Cena sjednaná ve smlouvě:
779.190,27 Kč bez DPH
5. Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení, CPV 45000000-7.
6. Označení účastníků zadávacího řízení:
Uchazeč
1.

Nabídková cena bez
DPH

JOMAKOV-STAV s.r.o., 1. máje 124, 735 31 Bohumín 3,
IČ: 03667456

7. Označení vyloučených účastníků s odůvodněním jejich vyloučení:
Žádný účastník nebyl vyloučen.

779.190,27

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Nabídka byla hodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky, která byla hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny.
Nabídková cena bez
DPH

Uchazeč
1.

JOMAKOV-STAV s.r.o., 1. máje 124, 735 31 Bohumín 3,
IČ: 03667456

779.190,27

9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem:
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Nepoužito.
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nepoužito.
15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nepoužito.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případném postupu dle
§ 78, odst. 3 zákona:
Irelevantní.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
Zapsala: Lenka Jochimová

Ing. Petr Vícha
starosta města
Petr Vícha v. r.

