PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
I.

Informace o zadavateli
Zadavatel:
Statutární město Brno
Sídlo:
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČ:
44 99 27 85
DIČ:
CZ 44 99 27 85
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
MMB

II.

Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

„ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení

III.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úpravy větrání chráněných únikových cest v
souladu s vydaným stanoviskem Hasičského záchranného sboru a ostatní úpravy související
s požárně bezpečnostním řešením stavby. Součástí plnění je zpracování dokumentace
skutečného provedení stavby a součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu.

IV.

Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
podané
nabídky

V.

Dodavatel
včetně identifikačního údaje IČO

Sídlo/místo
podnikání

1

Moravská stavební unie – MSU
s.r.o. IČO 48529303

Jižní náměstí 7/7,
619 00 Brno

2

BauSystem CZ s.r.o.
IČO 05060770

3

Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČO 25301144

Rybkova 987/23,
Areál Kraví Hora II,
602 00 Brno
Bartošova 5532,
760 01 Zlín

Nabídková cena
v Kč bez DPH
7 242 136,21

7 952 815,31

4 126 695,78

Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník č. 3, Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova
5532, 760 01 Zlín, IČO 25301144. Důvodem vyloučení ze zadávacího řízení je skutečnost, že
nedoručil zadavateli ve stanovené lhůtě řádné písemné zdůvodnění mimořádně nízké

nabídkové ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník neobjasnil mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, je hodnotící komise přesvědčena, že za ceny nabídnuté v položkách
rozpočtu uvedených v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, není možné
zakázku realizovat v řádné kvalitě se splněním všech technických a bezpečnostních
požadavků. Účastník nepřeložil zadavateli žádné zdůvodnění, ani potvrzení skutečnosti
podle § 113 odst. 4 zákona. Rozhodnutí o vyloučení účastníka bylo zveřejněno dne 8. 4. 2021
na platném profilu zadavatele.

VI.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru
Smlouva byla uzavřena s účastníkem č.1 Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí
7/7, 619 00 Brno, IČO: 48529303. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější po vyloučení účastníka prvního v pořadí.

VII.

Cena sjednaná ve smlouvě
Smluvní cena za realizaci veřejné zakázky činí 7 242 136,21 Kč bez DPH.

VIII.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Nejsou.

IX.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Zadavatel nepoužil uvedené druhy řízení.

X.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel nepoužil uvedený druh řízení.

XI.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zadavatel nepoužil zjednodušený režim.

XII.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadavatel nezrušil zadávací řízení.

XIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nepoužil jiných než elektronických prostředků.

XIV.

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

XV.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zadavatel nepoužil nadlimitní veřejnou zakázku.

XVI.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3 zákona.
V Brně dne

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2021.06.08
15:07:05 +02'00'

Ing. Tomáš Pivec,
vedoucí Odboru investičního MMB

