písemná zprava zadavatele
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy
pavilonu D
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pavilonu D Domova seniorů Břeclav, která
spočívá ve vybudování variabilního sálu, který v sobě zahrnuje jídelnu pro personál i klienty,
společenskou část s knihovním koutem, nové hygienické zázemí pro klienty a chráněnou
únikovou cestu s evakuačním výtahem.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Informace o nabídkové ceně:

12.941.000 Kč bez DPH

4. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Název účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 68604 Kunovice
28269314
CZ28269314
společnost s ručením omezeným

Nabídka č. 2
Název účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
25301144
CZ25301144
společnost s ručením omezeným

Nabídka č. 3
Název účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7/7, 61900 Brno
48529303
CZ48529303
společnost s ručením omezeným

Nabídka č. 4
Název účastníka:

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

U Vlečky 1054, 66442 Modříce
25588176
CZ25588176
společnost s ručením omezeným

Nabídka č. 5
Název účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10,13000 Praha 3
25510509
CZ25510509
společnost s ručením omezeným

Nabídka č. 6
SPOLEČNOST STAVBY SR - STAVEX BV, za kterou
Název účastníka:
jedná vedoucí společník STAVBY SR group s.r.o.
Sídlo:
Pančava 128, 76001 Zlín
IČO:
09224289
DIČ:
CZ09224289
Právní forma:
společnost s ručením omezeným

5. Označení vyloučených
vyloučení

účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich

Název účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 68604 Kunovice
28269314
CZ28269314

Účastník byl vyloučen ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona, neboť nabídka účastníka
neobsahovala kompletně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, kdy neobsahovala část pod názvem „D1.4 c - Vzduchotechnika", a tudíž účastník
nesplnil zadávací podmínky stanovené v čl. 13.2 zadávací dokumentace, a toto nesplnění
mělo vliv na naplnění kritérií hodnocení.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Nabídka účastníka č. 6 společnosti SPOLEČNOST STAVBY SR - STAVEX BV, za kterou
jedná vedoucí společník STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, 76001 Zlín, IČO: 09224289
je nabídkou vyhodnocenou podle stanoveného hodnotícího kritéria jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, neboť obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

7. Označení poddodavatele/ů
REPOS - ING s.r.o., Brněnská 3983/61a, 695 01 Hodonín, IČO: 05791171.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.

11. Odůvodnění zrušení
nákupního systému

zadávacího

řízení

nebo

nezavedení

dynamického

Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebyl zaveden dynamický nákupní systém.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebylo možné tuto veřejnou zakázku rozdělit na části.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §
78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona.

V Břeclavi dne 5. 4. 2022

Bc. Svatop
starosta

