STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
„MŠ Komárov - přístavba“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení - § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):

„MŠ Komárov - přístavba“
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

ZADAVATEL:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Evidenční číslo zakázky F2019-029051 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek.

1. Označení zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:

územní samosprávný celek - § 4 odst. 1 písm. d) zákona
město, kód 801
Statutární město Opava, zapsáno v registru ekonomických subjektů
ČSÚ Ostrava č. j.229/01 - 8402
Horní náměstí 69, 746 01 Opava, kód obce ZÚJ 555321
00300535
CZ00300535
Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

2. Předmět veřejné zakázky
Jedná se o přístavbu nového objektu mateřské školy, a to samostatné třídy (oddělení), na místě
stávající odstraněné montované stavby, a to včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
Přístavba vedle dvou heren zahrnuje potřebné zázemí pro provoz třídy (sociální zařízení, šatny,
výdejna stravy, vstupní zádveří, sklad hraček). Součástí stavby je demolice stávající montované
stavby včetně odvozu a uložení stavební sutě.
Součástí jsou stavební objekty:
Demolice stávajícího objektu
Přístavba objektu mateřské školy

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Nabídková cena činí 14.557.512,10 Kč bez DPH (tj. 17.614.589,64 Kč vč. DPH)
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4. Použitý druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Název účastníka / adresa / identifikační číslo

Datum
doručení

Nabídková cena
v Kč bez DPH

01.

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6
746 01 Opava
IČ: 25826638

02.

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11, Přívoz
702 00 Ostrava
IČ: 64610225

16. 07. 2019
v 15:43:39

14.950.389,65

03.

První KEY - STAV, a.s.
8. pěšího pluku 2173, Místek,
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 25385127

16. 07. 2019
v 16:09:29

18.797.546,43

04.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČ: 25606468

16. 07. 2019
v 20:05:27

19.720.217,54

15. 07. 2019
14.557.512,10
v 12:35:05
27. 02. 2018 v 08:11 hod

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jeho výběru
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6
746 01 Opava
společnost s ručením omezeným
26819970

Nabídka č. 1, kterou podal účastník zadávacího řízení GRIGAR, s.r.o., je nabídkou, která splňuje
požadavky zadavatele a dle hodnotícího kritéria, které zadavatel stanovil, byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější (má nejnižší nabídkovou cenu).
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8. Označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známí
Nepoužito.

9. Odůvodnění použití
soutěžním dialogem

jednacího

řízení

s uveřejněním

nebo

řízení

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Veřejná zakázka nebyla zrušena. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků
Nepoužito.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Opavě dne 21. 08. 2019

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor Statutárního města Opavy
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
Informace zpracoval:
Ing. Pavel Baďura
oddělení veřejných zakázek
kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy

