PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) pro
veřejnou zakázku na stavební práce, zadávaná v podlimitní režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), §
15, § 26, § 56 souvisejících Zákona s názvem:

„Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové
aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně – Bystrci“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

1.

Označení veřejné zakázky
Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek

2.

3.

Z2018-027387

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Statutární město Brno, zastoupené městskou části Brno - Bystrc

Sídlo zadavatele:

nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

IČ:

44992785 / 13

DIČ:

CZ44992785

Osoba oprávněná jednat:

JUDr. Tomáš Kratochvíl

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Nepejchalová

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY,
PROJEKTU a POVOLENÍ.

4.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
31 877 526,00 Kč bez DPH

5.

Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené řízení zadávané v podlimitním režimu

6.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Nabídka číslo 1 doručena dne 14. září 2018 v 10

05

účastníkem zadávacího řízení:

Obchodní firma (název):

Gardenline s.r.o.

Sídlo:

Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

27263827
Celková výše nabídkové ceny bez DPH
Lhůta plnění

Nabídka číslo 2 doručena dne 14. září 2018 v 12

35

účastníkem zadávacího řízení

Obchodní firma (název):

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

25317628
Celková výše nabídkové ceny bez DPH
Lhůta plnění

7.

33 066 748,- Kč
229 kalendářních dnů

31 877 526,- Kč
117 kalendářních dnů

Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
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8.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, odůvodnění jejího výběru
Nabídka číslo 1 doručena dne 14. září 2018 v 10

05

účastníkem zadávacího řízení:

Obchodní firma (název):

Gardenline s.r.o.

Sídlo:

Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

27263827

Údaje z nabídky odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení:
Celková výše nabídkové ceny bez DPH

33 066 748,- Kč

Lhůta plnění

229 kalendářních dnů

Nabídka společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. je při použitím zveřejněného způsobu
hodnocení uvedeného v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (uveřejněném v souladu s ustanovením §
212 a souvisejících Zákona ve Věstníku veřejných zakázek a v zadávacích podmínkách (uveřejněné na
profilu zadavatele) nabídkou, která získala nejvyšší výsledné bodové ohodnocení a současně nabídkou, u
které vybraný dodavatel řádně prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených Zákonem a
zadavatelem.

9.

Identifikační údaje pobdodavatele(ů), který se podílet na plnění veřejné zakázky
Poddodavatel: HiGeo s.r.o., IČ: 01977822 procent. podíl 0,2%
Specifikace části plnění veřejné zakázky:

geodetické a zeměměřičské práce

Poddodavatel: hřiště.cz, s.r.o. IČ: 28354303 procent. podíl 35,71%
Specifikace části plnění veřejné zakázky:
dodávka a pokládka lité EPDM pryže

dodávka a montáž vybavení hřiště bez spodních staveb,

Poddodavatel: HBH stavby, s.r.o. IČ: 03612271 procent. podíl 14,3%
Specifikace části plnění veřejné zakázky:

10.

Odůvodnění použití jiných
elektronických prostředků

stavební práce

komunikačních

prostředků

při

podání

nabídky

namísto

Nabídky byly podány před nabytí účinnosti elektronizace tj. před 18.10.2018. Veškeré úkony po naplnění tohoto
data byly provedeny elektronickými prostředky v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona, které vstoupili výše
uvedeným termínem v platnost.

11.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.

12.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odstavec (3) Zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
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