Písemná zpráva zadavatele
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
__________________________________________________________________________________
I. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Město Petřvald
náměstí Gen, Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Ing. Jiří Lukša
0029 75 93

II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

ZŠ Masarykova na ul. Závodní č.p. 822, v Petřvaldě
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken

Režim a druh veřejné podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zakázky:
zjednodušené podlimitní řízení
Druh zadávacího řízení:
Evidenční číslo zakázky ve
Věstníku veřejných zakázek:
Zástupce zadavatele:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
IČ:

D.P.R. Management s.r.o.
Horní Tošanovice28, 739 53 Hnojník
Renáta Klodová
286 12 779

III. Předmět veřejné zakázky
Účelem stavby je komplexní rekonstrukce a modernizace technického zařízení budov v části
silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, tj. vnitřní silnoproudé elektroinstalace vč.
osvětlení a vnitřní slaboproudé elektroinstalace v souladu s platnými technickými normami.
Výměna stávajících oken za nová plastová

Rozsah projektovaného zařízení – elektroinstalace:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
•
•
•
•
•
•
•

Demontáže stávající elektroinstalace a osvětlení;
Vnitřní umělé osvětlení a světelná elektroinstalace; nouzové osvětlení a označení
únikových cest vč. rozvodů;
Hlavní rozvody silnoproudu a rozvaděče;
Motorická instalace, tj. zásuvkové rozvody a silové rozvody pro silnoproudá a
slaboproudá zařízení, jež jsou součástí technických zařízení budov TZB;
Silové napojení stávajících zařízení VZT, ÚT, TÚV, ZTI;
Silové napojení gastro zařízení kuchyně;
Uzemnění a hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54
ed.3;
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•
•

Vnitřní ochrana proti atmosférickému a provozním přepětím dle ČSN EN 62305 ;
Kabelové trasy a úložná zařízení pro pokládku rozvodů a instalační přístroje;

Zařízení slaboproudé elektrotechniky
•
•
•
•
•
•
•

demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a ústředen;
telefonní a datové rozvody (SK);
ústředna a rozvody školního/ evakuačního rozhlasu 100V (ŠR)
systém a rozvody jednotného času a školního zvonku (ŠR, JČ);
elektrický zabezpečovací systém (EZS);
zařízení domovní komunikace
Kabelové trasy a úložná zařízení pro pokládku rozvodů a instalační přístroje;

Stavební výpomoc
•
•

Stavební výpomoc vč. výmalby, likvidace stavebního odpadu, suti a demontovaných
částí elektrozařízení;
Vyklizení zařizovacích předmětů/nábytku včetně jejich opětného nastěhování, jakož i
vhodná ochrana před poškozením a znečištěním podlah, obkladů a pevných
zařizovacích předmětů během provádění stavební činnosti, úklidové práce.

Rozsah projektu – výměna oken
•
•
•
•

Úprava povrchu vnitřní a vnější
Konstrukce truhlářské
Konstrukce klempířské
Vyklizení a ochrana před poškozením a znečištěním podlah, zařizovacích předmětů
během provádění stavební činnosti, úklidové práce.

IV. Cena sjednaná ve smlouvě

13 250 811,24 Kč bez DPH
V. Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1

Obchodní jméno

IČ uchazeče

uchazeče

ELEKTRO - VAJDÍK spol. s.r.o.
Nájemnická 676/35, Ostrava – Mar.
Hory, 709 00 Ostrava

2

3

IČ 268 22 229

MH - STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

IČ 277 76 506

MORYS s.r.o.

IČ 428 64 771

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
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Společnost FATRA – ESOR Orlová

IČ 253 96 293

Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně

IČ 04629914

VI. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Číslo
nabídky

Obchodní jméno

Hodnotící kritérium –
cena bez DPH

uchazeče

Pořadí

ELEKTRO - VAJDÍK spol. s.r.o.
1

Nájemnická 676/35, Ostrava – Mar.
Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 268 22 229

13 250 811,24

1

Podané nabídky byly v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena dle kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH.
VIII.

Označení poddodavatelů dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

MEROPS spol s r.o. IČ 253 95 282 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ – výměna oken, podíl 36 %

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním / jednacího řízení bez uveřejnění
/ řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
X. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zhledem k odložené účinnosti § 211 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen při podání nabídek užít
elektronické prostředky. Zadavatel stanovil způsob podání nabídek poštou nebo osobně na adresu sídla
zadavatele
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XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.

XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 odst. Zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Petřvaldě dne 06.04.2018
podepsal
Renáta Digitálně
Renáta Klodová
Datum: 2018.04.06
Klodová 15:38:45 +02'00'

Zástupce zadavatele - D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
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