PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Internetový profil zadavatele:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
00297534
Tomáš Hanzel, primátor města
https://www.softender.cz/home/profil/mestokarvina

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK VE MĚSTĚ KARVINÁ“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ, vyhotovil tuto písemnou
zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem výběrového řízení je provedení úkonů, kontrol, prací a služeb u díla pod názvem:
„Odlučovače ropných látek ve městě Karviná“, dle seznamu odlučovačů ropných látek:
Počet (ks)
1
1
1
2
13
1
1
1
1
1

Místo
ul. Majakovského
u Sportovní haly
Masarykovo náměstí
ul. Fryštátská
ul. Svatopluka Čecha
u letního koupaliště
ul. Čapkova
ul. Dvořákova
ul. Zámecká u tržiště
u PČR U Svobodáren

1
1
1
1
1
Celkem 28ks

u čp. 2417 (havarijní jímka)
u OD Družba
u Regionální knihovny
U Lesa
nám. Budovatelů

typ
KPO 5 atyp
KPO 20
KPOS 2
GSO 5/15
OLEOPATOR – K NG 3 SF 650
DHLF 115 E
AS – TOP 15 VF/EO/PB
AS – TOP 15 VF/EO/PB
EKONOIL KPO2
OLEOPATOR – K NG 15 SF
1500
EKONOIL KPO5
AS top 30 VF/EO/PB
EKO PLUS
LO – Alfa B
GSO 5/40-KB-5,00-100NS

Přílohu této zadávací dokumentace jsou i provozní řády jednotlivých typů odlučovačů. Údržba
jednotlivých odlučovačů se však nebude provádět dle těchto provozních řádů, ale bude se
provádět dle níže uvedených kontrol.
Provedením se rozumí provedení úkonů, kontrol, prací a služeb v tomto rozsahu a četnosti:
2 x za kalendářní rok:
a)
Vyčerpání odlučovačů ropných látek

1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vyčištění odlučovačů ropných látek
Vizuální kontrola jednotky (zkouška těsnosti ORL)
Dle výsledku kontroly výměna sorpčních materiálů
V případě výměny, odvoz a odstranění odpadů
Odběr a rozbor vzorku kalu
Odběr a rozbor vzorku výstupní vody akreditovanou laboratoří
Zasílání pravidelných zpráv o provedené revizi zařízení

Cena sjednaná ve smlouvě:
213.900,- Kč bez DPH

Zvolené zadávací řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení na služby
2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní
Kaiser servis, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Blansko, Bezručova č. pop. 608, PSČ 678 01
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:

112

26274906

IČ:

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější nabídku uchazeče č. 5.
Uchazečem dokladovaná výše nabídkové ceny je nejnižší. Nabídky ostatních uchazečů jsou hodnotící
komisí hodnoceny jako nabídky s vyšší nabídkovou cenou a tedy pro zadavatele méně výhodné.
4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Obchodní firma nebo název / obchodní
…
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
…
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:

Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný
uchazeč těmto osobám zadat:

…
…

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Pořadové číslo
nabídky a
nabídková cena
v Kč bez DPH
1.
260.000,2.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
SITA CZ a.s.
EKOAQUA plus, spol. s r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu včetně
země, z níž pochází

IČ

Praha 2 - Vinohrady,
Španělská 10/1073, PSČ 120 25638955
00
Ostrava 1, Varenská 36/2973, 25836668
2

284.000,3.
240.000,4.
493.597,5.
213.900,-

PSČ 702 00
Třinec, Frýdecká čp. 72, PSČ
739 61

ASSORD - EKO s. r. o.

25353373

GESTA a.s. Rynoltice

Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55

44569785

Kaiser servis, spol. s r.o.

Blansko, Bezručova č. pop.
608, PSČ 678 01

26274906

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:

Odůvodnění vyloučení:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:

Odůvodnění vyloučení:

GESTA a.s. Rynoltice
Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55
44569785
Hodnotící komise při otevírání obálek s nabídkami v
souladu s ustanovením § 71 odst. 9 ZVZ zjistila, že návrh
smlouvy není podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Uchazeč tímto nesplňuje
požadavky podle § 71 odst. 9 písm. b) ZVZ.
SITA CZ a.s.
Praha 2 - Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00
25638955
Hodnotící komise vyzvala uchazeče k doplnění nabídky a
to na základě ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ. Uchazeč však
své písemné doplnění nabídky nedoručil a to ani po lhůtě.
Žádost odeslána 24/02/2014
Zpráva doručena 24/02/2014
Konec lhůty do 28/02/2014
Zadavatel na základě výše uvedeného nabídku uchazeče
vyřazuje z dalšího průběhu výběrového řízení a to na
základě ustanovení § 76 odst. 3 ZVZ.

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu dle § 77 ZVZ, pokud došlo k takovému vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:

Odůvodnění vyloučení:

---------
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8. Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:
---

9. Odůvodnění v případě veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti:
---

V Ostravě dne 29/04/2014
Digitálně podepsal Miroslav Pros
DN: c=CZ, o=SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČ
25829637], ou=3, cn=Miroslav Pros,
serialNumber=P127121
Datum: 2014.04.29 09:01:05 +02'00'

……………………………………………………………………………………
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Seller Moravia, s.r.o.
Česká 1108/18
700 30 Ostrava - Zábřeh

Ing. Jana
Salamonová

Digitálně podepsal Ing. Jana Salamonová
DN: c=CZ, o=Statutární město Karviná Magistrát města Karviné [IČ 00297534],
ou=Odbor majetkový, ou=2511, cn=Ing.
Jana Salamonová, serialNumber=P20430,
title=vedoucí oddělení
Datum: 2014.04.30 08:44:09 +02'00'
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