JUDr. Václav Dobrozemský
JUDr. Václav Dobr
07.09.2020 14:52:49
07.09.2020 10:34:5

Zadavatel
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve
vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně
Způsob zadání
Veřejná zakázka vypsaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 09.07.2020

Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona
1. Identifikační údaje zadavatele
Město Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
zastoupeno Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
2. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě
Předmětem zakázky je odstranění degradovaných dřevěných konstrukci podlah
a obkladů, přičemž všechny nenapadené dřevěné konstrukční prvky budou
rozebrány a uskladněny a dále bude provedena mikrovlnná sanace dřevomorky
domácí v podlahách i ve zdivu.
Rozsah předmětu díla je dán technickou zprávou „Sanace dřevomorky Hückelovy vily
v Novém Jičíně na ul. Revoluční č.p. 856 – 857, 741 01 Nový Jičín“ zpracovanou
Tadeuszem Krainou, Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín, IČO: 68303858,
projektovou dokumentací „Hückelovy vily v Novém Jičíně zaměření stávajícího stavu“
zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 74101 Nový Jičín, IČO
25382951, závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín č.j.
ÚPSŘ/66808/2017 ze dne 09. 10. 2017, souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru č.j.
ÚPSŘ/3432/2018 ze dne 15. 01. 2018, a Položkovým
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí technické
dokumentace je „Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu dřevěných
konstrukcí v objektech Hückelových vil“, zpracovaná společností EKOWOOD,
Jakartovice č. 18, 747 53 Jakartovice, IČO: 73273571.
Před započetím prací bude vyvoláno jednání za účasti restaurátora a zástupců státní
památkové péče, na základě jednání bude vystaven Protokol se záznamem
o konkrétním rozsahu a postupu prací spojených s šetrným rozebíráním dřevěných
prvků a způsobu jejich uskladnění případně jejich likvidací. Demontované dřevěné
prvky budou uskladněny ve vile č. 2 v 1. n. p.
Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části
zadávací dokumentace, návrhu Smlouvy o dílo, technické dokumentaci
a položkovém rozpočtu. Všechny tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu
zadavatele.
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 3 124 423,76 Kč bez DPH.
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3. Použitý druh zadávacího řízení
Zadavatelem bylo uplatněno zjednodušené podlimitní řízení.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název SANAKO.cz, s.r.o.
Sídlo
Chodská1393/13, Praha 2
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
01801911
DIČ
CZ 01801911
Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

KRAINA SERVIS s.r.o.
Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín
společnost s ručením omezeným
06632301
CZ06632301

Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz
společnost s ručením omezeným
26809559
CZ26809559

Nabídka č. 4
Obchodní firma nebo název Společnost pro H.V. Třinec, Obchodní firma
vedoucího účastníka: Enroll consulting, s.r.o.,
Obchodní firma dalších osob podávajících
společnou nabídku: Josef Frydrych – Mykos
Sídlo
Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec
Jablunkovská 406, 739 61 Třinec
Právní forma
společnost s ručením omezeným
fyzická podnikající osoba
IČO
25841874
10600621
DIČ
CZ25841874
5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název SANAKO.cz, s.r.o.
Sídlo
Chodská1393/13, Praha 2
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
01801911
DIČ
CZ 01801911
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Nabídka účastníka nesplnila v souladu s ust. § 48 odst. (2) písm. a) zákona zadávací
podmínky, neboť předložená Rekapitulace položkového rozpočtu obsahuje
nepřípustnou opravu, která mění celkovou nabídkovou cenu (postup je v přímém
rozporu s ust. § 46 odst. 3 zákona). A dále v rámci předloženého doplnění nabídky
nebyla žádným způsobem prokázána základní způsobilost a pouze částečně byla
prokázána profesní způsobilost a technická kvalifikace.
Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz
společnost s ručením omezeným
26809559
CZ26809559

Nabídka účastníka nesplnila v souladu s ust. § 48 odst. (2) písm. a) zákona zadávací
podmínky, neboť dodavatel v doplněné nabídce prokazuje technickou kvalifikaci
prostřednictvím jiných osob, jmenovitě společností Severomoravská stavební
společnost s.r.o., což je v rozporu se zadávacími podmínkami zadavatele, bodem 4
Poddodavatelé, str. 3 ZD, kde je mimo jiné uvedeno: „Zadavatel v souladu s ust. §
105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby mikrovlnná sanace dřevomorky domácí v podlahách
i ve zdivu byla vykonávána pouze dodavatelem, tedy, že tuto činnost nesmí
vykonávat poddodavatel.“
6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění
jeho výběru
Nabídka č. 4
Obchodní firma nebo název Společnost pro H.V. Třinec, Obchodní firma
vedoucího účastníka: Enroll consulting, s.r.o.,
Obchodní firma dalších osob podávajících
společnou nabídku: Josef Frydrych – Mykos
Sídlo
Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec
Jablunkovská 406, 739 61 Třinec
Právní forma
společnost s ručením omezeným
fyzická podnikající osoba
IČO
25841874
10600621
DIČ
CZ25841874
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové
ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
7. Označení poddodavatele
Dodavatel bude plnit dílo vlastními kapacitami.
K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. g) až l), n) stranou zadavatele nedošlo,
proto je do této zprávy neuvádí.
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V Novém Jičíně dne 07.09.2020
JUDr. Václav Dobrozemský v.z.
místostarosta města
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