PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Označení veřejné zakázky:
Název zakázky:

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p. 255

Číslo zakázky:

MUTI_VZ_039_2018

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008298

A.1.

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Město Tišnov

se sídlem:

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ:

002 82 707

zastoupen:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Košťál

A.2.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce zchátralého
dvoupodlažního pavlačového bytového domu o deseti malometrážních bytech v sociálně
vyloučené lokalitě. Stavební práce zahrnují výměnu krovu a střešní krytiny, úplnou
rekonstrukci vnitřních rozvodů ZTI a elektro, nové rozvody ústředního vytápění včetně
vybudování kotelny a přípojky plynu, dále kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, výměnu
oken a dveří, zateplení fasády a související úpravy zpevněných ploch.

A.3.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková cena: 10.994.221,- Kč bez DPH

B.

Druh zadávacího řízení:
zjednodušení podlimitní řízení
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C.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
POŘ. Č.
NABÍDKY
DLE
DORUČENÍ

OBCHODNÍ NÁZEV

IČ

1.

KALAHA a.s.

255 62 151

2.

CERGOMONT s.r.o.

469 93 223

3.

BAUMAT, spol. s r.o.

485 29 753

ADRESA

Maříkova 1899/1, 621 00
Brno
Sukova 1052/6, 678 01
Blansko
Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Havlíčkovo nábřeží 2728/38,

4.

POSITOR stavební s.r.o.

068 83 184

702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

D.

Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny:
Žádná nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyloučena

E.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
OBCHODNÍ NÁZEV

IČ

ADRESA

BAUMAT, spol. s r.o.

485 29 753

Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Odůvodnění výběru: nabídky byly vyhodnoceny podle hodnotícího kritéria, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy
BAUMAT, spol. s r.o. Na základě posouzení nejlépe hodnocené nabídky bylo konstatováno,
že nabídka splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávacích podmínkách.
F.

Označení poddodavatele:
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé
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G.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:
Nepoužito

H.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito

I.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito

J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Nezrušeno/nezavedeno

K.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

L.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

M.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Jedná se o podlimitní VZ.

N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3
Prokázání obratu nepožadováno.

8. 4. 2019
v Tišnově, dne…………………

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Dospíšil
………………………….
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov
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