PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
název zadavatele:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Adaptační strategie na změnu klimatu
statutárního města Karviné“

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce, zadané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

I.

Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT a Dotace Státního fondu životního
prostředí České republiky - Programu finančního mechanismu [EHP / Norsko], Výzvy „Oslo“, číslo výzvy: SGS-3,
v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem Adaptační strategie na změnu klimatu je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k
problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Adaptační
strategie bude po vypracování přijata radou/zastupitelstvem města a bude sloužit jako podklad pro rozhodování o
zájmech v katastrálním území statutárního města Karviná. Výstupem je Adaptační strategie na změnu klimatu
statutárního města Karviná a Analýza rizik. Uvažovaný horizont, pro který je strategie zpracovávaná je rok 2050.
Více v podrobnostech vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 3.
Poznámka:
Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) ve smyslu ust. § 12 odst.
3 ZZVZ. Tato veřejná zakázka není dle ust. § 18 odst. 5 ZVZ zadávána žádným z postupů ZZVZ.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona,
případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování
nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZVZ (zásad rovného zacházení,
transparentnosti a nediskriminace).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: SLUŽBY
studie proveditelnosti, poradenství, analýza
služby spojené s posouzením vlivu stavby na životní prostředí

CPV: 71241000-9
CPV: 71313440-1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 991 735,54 Kč bez DPH

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT.
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II.

Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam podaných nabídek:
Pořadové číslo
nabídky

III.

Obchodní firma nebo název /

Sídlo / Místo podnikání, popř.

Obchodní firma nebo jméno

místo trvalého pobytu včetně

a příjmení:

země, z níž pochází

1.

Sweco Hydroprojekt a.s.

2.

RADDIT consulting s.r.o.

3.

ASITIS s.r.o.

Identifikační

Táborská 31

číslo osoby
26475081

140 16 Praha 4
Fojtská 574

27811211

739 24 Krmelín
Šebrov 215

07836686

679 22, Šebrov - Kateřina

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Seznam vyřazených nabídek:
Pořadové číslo
nabídky
žádné

IV.

Důvod vyřazení nabídky

-

Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
stanovená podle § 114 ZZVZ.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně
poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního
cyklu.
Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to:
NABÍDKOVOU CENU V KČ BEZ DPH.
Způsob hodnocení:
Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky
seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Nabídkové ceny účastníků:
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Sweco Hydroprojekt a.s.

950 000,00

2.

RADDIT consulting s.r.o.

648 700,00

3.

ASITIS s.r.o.

629 000,00

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT.
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Seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny:
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Sweco Hydroprojekt a.s.

950 000,00

2.

RADDIT consulting s.r.o.

648 700,00

3.

ASITIS s.r.o.

629 000,00
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V.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

ASITIS s.r.o.
Šebrov 215, 679 22, Šebrov - Kateřina

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo:

07836686

Konečné pořadí nabídek:
Pořadí nabídky

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma
nebo jméno a příjmení

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

ASITIS s.r.o.

629 000,00

2.

RADDIT consulting s.r.o.

648 700,00

3.

Sweco Hydroprojekt a.s.

950 000,00

VI.
Odůvodnění výběru dodavatele:
Vybraný dodavatel předložil nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH a splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení.
VII.
Cena sjednaná ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě je 629 000,00 Kč bez DPH.
VIII.
Plnění subdodavatelem
Zakázka bude realizována za spoluúčasti poddodavatele ATREGIA s.r.o., IČO: 02017342, Šebrov 215, 679 22 Šebrov –
Kateřina, podíl na plnění VZ – 40% (analýza zranitelnosti a analýza rizik průřezově za oblast zeleně, návrh opatření –
investičních i managementových v oblasti zeleně a kooperace u dalších činností jako kontrolní dny, veřejná
projednávání a projednávání s orgány města, kontrola související dokumentace).
IX.
Střet zájmů
V průběhu celého výběrového řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
V Karviné dne

……………………………………………………………………………..……………………......
k podpisu oprávněna Ing. Martina Šrámková, MPA,
vedoucí Odboru školství a rozvoje, na základě pověření ze dne 02. 01. 2020

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

