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:

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ
A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ“
Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013118

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), vyhotovil tuto písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 217 ZZVZ.

I.

Předmět veřejné zakázky, rozdělení zakázky na části a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Rozdělení zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Odůvodnění:
Předmětná veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ
Slovenská v Karviné – dodávky“, zadávané v otevřeném nadlimitní řízení, rozděleném na 3 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Předmět plnění této veřejné zakázky je pomyslnou čtvrtou částí projektu na rekonstrukci odborných učeben ZŠ a MŠ
Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“. S ohledem na povahu a rozsah plnění veřejné zakázky je její
rozdělení na části neopodstatněné.
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitální jazykové laboratoře pro ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací
dokumentace.
Specifikace zadávacího řízení:
druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ:
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ:
režim veřejné zakázky dle § 25 ZZVZ:

otevřené řízení
dodávky
nadlimitní veřejná zakázka
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název

CPV

školící pomůcky a zařízení
vzdělávací vybavení

39162200-7
39162000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 974 500,00 Kč bez DPH.

II.

Seznam účastníků, kteří v podali nabídku:
Seznam podaných nabídek
Pořadové číslo
nabídky

1.

III.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení

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

Identifikační
číslo osoby

Valchařská 3261/17, Moravská

Z+M partner, spol. s r.o.

Ostrava, 702 00 Ostrava

26843935

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

Důvod vyřazení nabídky
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žádné
IV.

Seznam účastníků a jejich nabídková cena:

Nabídkové ceny účastníků:
Pořadové číslo

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma

nabídky

nebo jméno a příjmení

1.
V.

Z+M partner, spol. s r.o.

Nabídková cena v Kč bez DPH
959 950,00

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:
NEJNIŽŠÍ 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 nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

Hodnocení nabídek nebylo provedeno.
Ve lhůtě pro podání nabídek byla přijata pouze jedna nabídka.
Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.
VI.

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)

Z+M partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo osoby

26843935

VII.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Ve lhůtě pro podání nabídek byla přijata pouze jedna nabídka.
Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení.

VIII.
Cena sjednaná ve smlouvě:
959 950,00 Kč bez DPH
IX.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.
X.
Střet zájmů
V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střed zájmů.
XI.
Odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ.
Nebyly použity jiné komunikační prostředky.
Nabídky byly podány elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým
nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

V Karviné

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. Helena
Bogoczová
Helena
Datum: 2021.07.14
Bogoczová 07:46:08 +02'00'

..............................................................................................................................
k podpisu oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového MMK,
na základě pověření ze dne 04. 01. 2021
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