PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů, zpracoval k níže uvedené veřejné zakázce tuto písemnou zprávu.

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Obec Lukov
K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Michal Teplý, starosta obce
00284173

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět VZ :
Druh zadávacího řízení:

Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově
2019107
x stavební práce

dodávky

služby

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a částečná nadstavba stávající budovy
obecního úřadu a mateřské školy v Lukově, včetně úpravy navazujících okolních zpevněných a zatravněných
ploch a přeložky přípojky plynu. Součástí stavebních úprav budovy je odstranění boletických panelů
obvodového pláště s azbestovými materiály a na to navazující realizace nového montovaného pláště z
dřevostavebných prvků, zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně navazující
výměny výplní otvorů, zateplení střešní vestavby do krovu, nadstavba části objektu nad jídelnou ZŠ z důvodu
rozšíření stávající třídy MŠ a úpravy stávajících prostor kuchyně včetně realizace nového technologického
řešení kuchyňského provozu.

b) Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

c) Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena:
Účastník č. 1:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

KKS, spol. s r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín
společnost s ručením omezeným
42340802

Údaj z nabídky:
30 384 805,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH

Účastník č. 2:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

RAPOS, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
společnost s ručením omezeným
25504487

Údaj z nabídky:
24 986 415,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH
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Účastník č. 3:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

ERGO VH, spol. s r.o.
Březnická 5461, 760 01 Zlín
společnost s ručením omezeným
42340454

Údaj z nabídky:
30 681 692,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH

Účastník č. 4:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
akciová společnost
00147389

Údaj z nabídky:
26 396 223,83 Kč

Nabídková cena včetně DPH

Účastník č.5:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PROVING s.r.o.
Poštovní 480, 768 24 Hulín
společnost s ručením omezeným
26244888

Údaj z nabídky:
30 076 970,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH

d) Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení:
Žádný z účastníků nebyl vyloučen z účasti ze zadávacího řízení.

e) Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Nabídka č.

2

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

RAPOS, spol. s r.o.
Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
společnost s ručením omezeným
25504487

Údaj z nabídky vybraného dodavatele, které bylo předmětem hodnocení :
24 986 415,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Nabídková cena byla srovnatelná s předpokládanou hodnotou předmětu veřejné zakázky dle projektové
dokumentace stavby a byla nejnižší nabídkovou cenou. Účastník nacenil ve své nabídce všechny položky
výkazu výměr, všechny SO a stavební díly. Jednotkové ceny odpovídají obvyklým, reálným cenám
stavebních prací a dodávek.
Komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky jako nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a
zadat jí tomuto účastníkovi.
2

f) Bude část veřejné zakázky plněna prostřednictvím poddodavatele :

ANO

EKOLSAN.CZ. s.r.o. - sanace a dekontaminace azbestu; Bláha podlahy s.r.o. - povlakové podlahy; VEXTA
a.s. - sendvičové sádrovláknité panely; MILT s.r.o. - shrnovací stěna; UNIS-JAKOS, s.r.o. - technologie
kuchyně; BNC elektro, spol. s r.o. - silnoproud, hromosvod; Jurášek, spol. s r.o. - ZTI, ÚT; ANDREA Zlin
s.r.o. - VZT; DECRO BZENEC, spol. s r.o. - výplně otvorů

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nebylo použito.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nebylo použito

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nebylo zrušeno / nebylo zavedeno

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Zadavatelem bylo umožněno pouze elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Nebylo zjištěno.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Nejednalo se o nadlimitní otevřené řízení.
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n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu

V Lukově

Michal
Teplý

Za zadavatele

Digitálně podepsal
Michal Teplý
Datum: 2020.02.20
16:28:16 +01'00'
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Michal Teplý, starosta obce

