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/19/1679/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 09.09.2019
Písemná zpráva zadavatele
analogicky 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, zadavatel není povinen, vyjma § 6 zákona, 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: P19V00000035
Název veřejné zakázky:
Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském
divadle Mariánské Lázně
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“)
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:
801 – obec
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 dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle
Mariánské Lázně, Třebízského 106/1, parcela st. 57, k.ú. Mariánské Lázně, včetně všech doprovodných prací
nutných pro řádnou realizaci výměny.
Rozměry stávající plošiny jsou: šířka 365 cm, hloubka 200 cm. Zdvih 240 cm.
Požadovaná nosnost plošiny je min. 1000 kg. Plošina bude opatřena odnímatelným zábradlím pro možnost opření
dekorací a bude ji možné ovládat z dolní i horní stanice. Plošinu bude možné zastavit v libovolné poloze mezi spodní
a horní stanicí.
Dále bude součástí veřejné zakázky zateplení stávajících vrat u plošiny.
Další požadavky na plošinu jsou obsaženy v zadávací dokumentaci nazvané „Městské divadlo, zavážecí plošina
dekorací, technické a bezpečnostní podmínky“ z 04/2019.
4. Cena sjednaná ve smlouvě (§ 217 odst. 2 písm. a) zákona)
Dne 28.08.2019 zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem:
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HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377
Sjednaná cena ve smlouvě:

1 827 490,00 Kč bez DPH,

2 211 262,90 vč. DPH.

5. Použitý druh výběrového 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“)
6. Označení účastníků výběrového řízení (§ 217 odst. 2 písm. c) zákona)
- Obchodní název firmy
nebo název účastníka
Poř. číslo nabídky

- Sídlo/místo podnikání

1.

- IČO
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377

2.

EST Stage Technology, a.s.
Komenského 427
664 53 Újezd u Brna
IČO: 29230128

3.

GRADIOR, spol. s r.o.
Křižíkova 2989/68a
612 00 Brno, Královo Pole
IČO: 43389406
FEREX Machinery s.r.o.
Masarykova 427/31
602 00 Brno
IČO: 02510626

4.

Doručovací adresa – sídlo provozovny:
Na Františku 346
460 02 Liberec 3
V průběhu výběrového řízení byl účastník z výběrového řízení vyloučen z důvodu
nesplnění technické kvalifikace.

7. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
(§ 217 odst. 2 písm. d) zákona)
Z výběrového řízení byl vyloučen účastník výběrového řízení:
FEREX Machinery s.r.o.
Masarykova 427/31
602 00 Brno
IČO: 02510626
Doručovací adresa – sídlo provozovny:
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Na Františku 346
460 02 Liberec 3
Důvod vyloučení: Účastník výběrového řízení ani po vyzvání k doplnění nepředložil zadavatelem požadovanou
technickou kvalifikaci.
8. Seznam všech účastníků výběrového řízení, kteří byli vyzváni k doplnění / objasnění nabídky (§ 46
zákona)

V průběhu výběrového řízení byli k doplnění nabídky vyzváni účastníci výběrového řízení:
- Obchodní název firmy
nebo název účastníka
Poř. číslo nabídky

- Sídlo/místo podnikání

1.

- IČO
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377

2.

EST Stage Technology, a.s.
Komenského 427
664 53 Újezd u Brna
IČO: 29230128

4.

FEREX Machinery s.r.o.
Masarykova 427/31
602 00 Brno
IČO: 02510626
Doručovací adresa – sídlo provozovny:
Na Františku 346
460 02 Liberec 3

9. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva (§ 217 odst. 2 písm. e) zákona)
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem:
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377
Sjednaná cena ve smlouvě:

1 827 490,00 Kč bez DPH,

2 211 262,90 vč. DPH.

Odůvodnění výběru dodavatele
Zadavatel provedl hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci:
a) Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
b) Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny vč. DPH
a počtem měsíců záruční doby za dodaný předmět díla, který ve své nabídce (návrhu smlouvy o dílo) uvedl
účastník výběrového řízení, a to podle dílčích hodnotících kritérií a váhy mezi kritérii:
1. Nabídková cena v Kč vč. DPH
2. Počet měsíců záruční doby za dodaný předmět díla
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80 %
20 %

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která dosáhla nejvyššího počet bodů.

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 výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku zadavatel nezjistil střet zájmů u žádných osob
podílejících se na průběhu výběrového řízení nebo osob, které by mohly mít vliv na výsledek výběrového 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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