Technické služby města Nového Jičína, příspěvková
organizace
Veřejná zakázka Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29,
Nový Jičín
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 06.01.2022
Zadavatel

Věc: Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel na základě ustanovení § 50 zákona oznamuje všem účastníkům
zadávacího řízení, že vybraným dodavatelem je
Nabídka č. 4
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

BDSTAV MORAVA s.r.o
č. p. 88, 739 36 Bruzovice
společnost s ručením omezeným
26807947
CZ26807947

Odůvodnění výběru dodavatele:
Fyzické osoby podílející se na hodnocení - členové komise
JUDr. Václav Dobrozemský - místostarosta města
Mgr. Ondřej Syrovátka - místostarosta města
Ing. Pavel Tichý - ředitel TSNJ
Ing. Vladimír Bartoň - vedoucí střediska komunikace TSNJ
Ing. arch. Jitka Pospíšilová - vedoucí ORI
Seznam hodnocených nabídek
Poř.č. Obchodní firma/název
nabídky
1.
NOSTA, s. r. o.
2.
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
3.
DAV, a.s.
4.
BDSTAV MORAVA s.r.o.
Popis hodnocení nabídek
Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení dle zadávací
dokumentace. Ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny
(100%). Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

Výsledek hodnocení nabídek
pořadí
číslo
název uchazeče
úspěšnosti nabídky
1.
4.
BDSTAV MORAVA s.r.o.
2.
2.
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
3.
1.
NOSTA, s. r. o.
4.
3.
DAV, a.s.

nabídková cena
bez DPH v Kč
16.000.000
17.260.613,50
17.449.990
19.850.634,42

Vybraný
dodavatel
splnil
podmínky
účasti
v zadávacím
řízení.
Vybraný dodavatel splnil kritéria kvalifikace, a to předložením níže uvedených
dokladů.
Kvalifikace
Základní způsobilost

Profesní způsobilost

Technická
kvalifikace

Způsob prokázání

Výsledek
posouzení
kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů pro ANO
fyzickou
(Ing.
Markéta
Formánková)
a právnickou osobu (BDSTAV MORAVA s.r.o.)
ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky
kopie potvrzení příslušného finančního úřadu ANO
o neexistenci daňových nedoplatků ne starší
3 měsíců přede dnem podání nabídky
kopie čestného prohlášení o neexistenci ANO
nedoplatku na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění ne starší 3 měsíců
přede dnem podání nabídky
kopie potvrzení příslušné okresní správy ANO
sociálního
zabezpečení
o neexistenci
nedoplatku na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti ne starší 3 měsíců přede
dnem podání nabídky
kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší ANO
3 měsíců přede dnem podání nabídky
kopie výpisu z veřejné části živnostenského ANO
rejstříku – oprávnění k podnikání v oboru
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
kopie osvědčení o autorizaci v oboru pozemní ANO
stavby – Ing. Adam Bajzík (zaměstnanec)
kopie seznamu stavebních prací vč. osvědčení ANO
objednatelů
 1 realizace výstavby ocelových hal,
přičemž hodnota realizace výstavby
ocelových hal činila nejméně 3 mil. Kč
bez DPH, a to 1 realizace pro CNC
Trčka s.r.o., 19.048.000 Kč bez DPH,
únor 2021
 1 realizace zpevněných ploch
s asfaltobetonovým povrchem, přičemž
hodnota realizace zpevněných ploch

Povinné součásti
nabídky

s asfaltobetonovým povrchem činila
nejméně 1 mil. Kč bez DPH, a to 1
realizace pro obec Sedliště, 1.673.000
Kč bez DPH, červenec 2018
originál Smlouvy o dílo

ANO

originál oceněného soupisu stavebních prací ANO
a dodávek s výkazem výměr
originál seznamu poddodavatelů
ANO
Poučení:
Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je uchazeč oprávněn podat
námitky, a to dle § 241 - § 244 zákona.
V Novém Jičíně

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Tichý
Datum: 2022.02.17
Tichý
07:29:20 +01'00'
………………………………………………………………..
podpis oprávněné osoby jednat za zadavatele
Ing. Pavel Tichý
ředitel TSNJ

