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/17910/2019/INV/PeE
Lesopark Na Panském v Bohumíně
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
Stavební práce spočívají ve vytvoření systému návrší, vodních ploch a výsadbě rozsáhlé zeleně.
Jednotlivé vstupy do území budou propojeny pěším okruhem. Pod návršími z vytěžené zeminy
vzniknou mokřady. Se vznikem či obnovou přírodního biotopu se předpokládá rozšíření řad
chráněných druhů živočichů. Součástí stavby bude vyhlídkové molo nad vodní plochou.
Sjednaná cena veřejné zakázky: 13.735.694,00 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele

Cena bez DPH

1.

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

13.884.079,00

2.

KAVYL, spol. s r.o.
Mohelno č. p. 563, 675 75 Mohelno
IČ: 49975358

13.735.694,00

3.

EUROGAS a.s.
Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava
IČ: 61859974

15.799.540,25

VYKRUT
zahradní služby a.s.
Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava
IČ: 03921921

13.916.052,79

TALPA - RPF, s.r.o.
Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
IČ: 64615391

14.363.862,36

AWT Rekultivace a.s.
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČ: 47676175

14.499.068,34

4.

5.

6.
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7.

8.

FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628

21.943.129,26

Lesostavby
Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 45193118

14.648.000,00

Označení vyloučených účastníků:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritériem 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

KAVYL, spol. s r.o.

IČ

49975358

Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Mohelno č. p. 563, 675 75 Mohelno

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Dodavatel neuvažuje o spolupráci s poddodavateli. Zadavateli tedy poddodavatelé nejsou 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.
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Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nabídky byly podány v elektronické podobě prostřednictvím el. 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 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 06.09.2019
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