PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald,
spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby,
provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Oprávněná osoba:
IČO:

Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 v Petřvaldě
Ing. Jiřím Lukšou, starostou
002 97 593

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného
signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně
instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení
pasportu VO.
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena celkem bez DPH

364 092,30 Kč

4. Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném nadlimitním zadávací řízení na služby podle ust. § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné
zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Identifikační údaje vybraného uchazeče předmětu plnění:
ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO 278 04 721, Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel rozhodl dne 11. 11. 2015 (č. usnesení 20/105 a)) na základě doporučení hodnotící komise ve věci
předmětné veřejné zakázky v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nejvhodnější nabídky a (po
uplynutí zákonné lhůty) o uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou.
Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Kamil Vantuch, práce s vysokozdvižnou plošinou, podíl 70%
6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 1
FILDAN s.r.o. ICO 258 41 840, Orlová-Poruba, čp. 494, PSČ 73514
Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 2
Mendlík-ELMEN s.r.o. IČO 277 86 170, Petra Bezruče 1118, 735 41 Petřvald
Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 3
ELTOM, s.r.o. IČO 258 37 117, Oběžná 163/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 4
ELTODO-CITELUM, s.r.o. IČO 257 51 018, Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 5
Ostravské komunikace, a.s. IČO 253 96 544, Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Uchazeč, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 6
ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO 278 04 721, Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602
Nabídkové ceny uchazečů uvedené bez DPH v Kč
(1) FILDAN s.r.o. ICO 258 41 840
(2) Mendlík-ELMEN s.r.o. IČO 277 86 170
(3) ELTOM, s.r.o. IČO 258 37 117
(4) ELTODO-CITELUM, s.r.o. IČO 257 51 018
(5) Ostravské komunikace, a.s. IČO 253 96 544
(6) ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO 278 04 721

881 978,88 Kč
1 101 180,00 Kč
901 906,00 Kč
393 350,00 Kč
1 180 121,00 Kč
364 092,30 Kč

7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně
odůvodnění jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení byl vyloučen pouze v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeč vedený pod pořadovým
číslem 2 Mendlík-ELMEN s.r.o. IČO 277 86 170, Petra Bezruče 1118, 735 41 Petřvald z důvodu neprokázání
splnění kvalifikačních předpokladů.
Odůvodnění vyloučení uchazeče:
Zadavatel stanovil v čl. 4 zadávací dokumentace, resp. kvalifikační dokumentace své požadavky na kvalifikaci,
kde mj. uvedl, že dodavatel je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci, přičemž
splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, splnění
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, předložení čestného prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56
zákona. Kontrolou jednotlivých listin předložených v nabídce uchazeče hodnotící komise zjistila, že uchazeč
splnění základních kvalifikačních předpokladů neprokázali způsobem stanoveným zadavatelem a zákonem, když
nedoložil listiny dle ust. § 53 odst. 3 zákona, a to konkrétně výpis z rejstříku trestů fyzických osob Radka
Mendlíka (člen statutárního orgánu), potvrzení finančního úřadu a příslušné správy sociálního zabezpečení o
bezdlužnosti. Hodnotící komise se tak rozhodla využít možnosti a uchazeče v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona
dodatečně vyzvala k doložení chybějících listin prokazující splnění kvalifikace. Hodnotící komise zaslala uchazeči
písemnou výzvu prostřednictví držitele poštovní licence dne 23. 9. 2015. Uchazeč písemnou výzvu převzal dne
24. 9. 2015, tzn., že posledním dnem pro podání vysvětlení tak byl 30. 9. 2015. Uchazeč své vysvětlení, resp.
chybějící listiny ve stanovené lhůtě ani po této lhůtě nedoručil na adresu pověřené osoby. S ohledem na tuto
skutečnost hodnotící komise konstatovala, že uchazeč požadavky na prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů neprokázal stanoveným způsobem a neprokázal je ani dodatečně. Na základě těchto skutečností
hodnotící komise nabídku uchazeče vyřadila z dalšího posuzování a hodnocení a zadavateli na základě tohoto
návrhu, podle ust. § 60 odst. 1 zákona, doporučila uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání
splnění kvalifikace, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě.
8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny.
9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění
Pro předmětné zadávací řízení nebylo využito.
10. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Vyhotoveno dne 22. 12. 2015

