Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/904/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 20.05.2020
Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:
Při zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen zákon), není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. Pokud se dále
v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude
citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Systémové číslo VZ: P20V00000024
Název veřejné zakázky:
Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení
v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále
také jen „zákon“ nebo ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce nepřesáhne hodnotu 6 000 000 Kč bez DPH
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Město Mariánské Lázně
Zastoupené:
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO:
00254061
DIČ:
CZ00254061
Profil zadavatele:
https://zakazky.muml.cz
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akustických úprav v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně,
Komenského 459, které spočívají v nahrazení stávajícího podhledu novým akustickým podhledem v aplikaci
stěnového akustického obkladu se zvýšenou mechanickou odolností dle projektové dokumentace „Tělocvična
Mariánské Lázně“ od AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, z 12/2019.
Dále bude předmětem plnění rekonstrukce osvětlení tělocvičny dle projektové dokumentace „Základní škola JIH,
Komenského 459, Mariánské Lázně, Stravovací pavilon – Tělocvična 3. NP“, od Projekce elektro – Ing. Stanislav
Ambrož, Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mariánské Lázně, z 02/2020.
Stavba se člení na:
- Stavební část (prostorová akustika),
- Elektroinstalaci.
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4. Cena sjednaná ve smlouvě (§ 217 odst. 2 písm. a) zákona)
Dne 19.05.2020 zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem:
STAVBY WESTMONT s.r.o.
Revoluční 421
354 91 Lázně Kynžvart
IČO: 29112559
Sjednaná cena ve smlouvě:

911 728,00 Kč bez DPH,

1 103 190,88 vč. DPH.

5. Použitý druh zadávacího řízení (§ 217 odst. 2 písm. b) zákona)
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále
také jen „zákon“ nebo ZZVZ
Limit veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce nepřesáhne hodnotu 6 000 000 Kč bez DPH
6. Označení účastníků zadávacího řízení (§ 217 odst. 2 písm. c) zákona)
- Obchodní název firmy
nebo název účastníka
Poř. číslo nabídky

1.
El. n.

1.
List. n.

2.
List. n.

- Sídlo/místo podnikání
- IČO
AVETON s.r.o.
Krátkého 211/2
190 00 Praha 9
IČO: 02436647
STAVBY WESTMONT s.r.o.
Revoluční 421
354 91 Lázně Kynžvart
IČO: 29112559
Korespondenční adresa:
STAVBY WESTMONT s.r.o.
Petra Bezruče 293
353 01 Velká Hleďsebe
MCMAX s.r.o.
Horní 729/32
Brno-Štýřice
639 00 Brno 39
IČO: 06439071

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
(§ 217 odst. 2 písm. d) zákona)
Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.
8. Seznam všech účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyzváni k doplnění / objasnění nabídky (§ 46
zákona)

V průběhu zadávacího řízení nebyli žádní účastníci zadávacího řízení vyzváni k doplnění / objasnění
nabídky.
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9. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva (§ 217 odst. 2 písm. e) zákona)
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem:
STAVBY WESTMONT s.r.o.
Revoluční 421
354 91 Lázně Kynžvart
IČO: 29112559
Sjednaná cena ve smlouvě:

911 728,00 Kč bez DPH,

1 103 190,88 vč. DPH.

Odůvodnění výběru dodavatele:
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle kritérií stanovených ve výzvě k podání nabídky:
a)
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu
§ 114 odst. 1 zákona.
b)
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (§ 114 odst. 2 zákona).
c)
Nabídky byly seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vč. DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší
podle ve výzvě stanovené metody vyhodnocení nabídek podle jediného kritéria „nejnižší nabídková cena“.
10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi (§ 217 odst. 2 písm. f) zákona)
Zadavatel ve výzvě k podání nabídky po účastnících nevyžadoval uvedení subdodavatelů.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn (§ 217 odst. 2 písm. l) zákona)
V průběhu zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku zadavatel nezjistil střet zájmů u žádných osob
podílejících se na průběhu zadávacího řízení nebo osob, které by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení se
zájmem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele (§ 44 zákona).

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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