Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

JIH/069276/22/OVZ/Gru VZ 33.22
S-JIH/045681/22/27

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Mgr. Markéta Grünspanová
+420 599 430 452

Datum:

18.07.2022

všem účastníkům zadávacího řízení
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

Marketa.Grunspanova@ovajih.cz

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:

„Workoutové a dětské hřiště ZŠ Šeříková 33“

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání:

podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Jako zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým
usnesením č. 6253/RMOb-JIH/1822/114 ze dne 30. 6. 2022 rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
vybraného dodavatele s el. nabídkou pořad. č. 1:
COLMEX s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, IČO: 29037221, za nabídkovou cenu
1 992 600 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
Vzhledem k předloženým hodnotám v nabídkách účastníků, předložil účastník COLMEX s.r.o.
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s druhou nejnižší nabídkovou cenou (viz výše), nejkratší lhůtou
realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla v porovnání s druhou hodnocenou nabídkou účastníka
zadávacího řízení a zavázal se zapojit do realizace veřejné zakázky 2 zaměstnance znevýhodněné na trhu práce.
A dále vybraný dodavatel na základě výzvy předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony, které zákon
nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy, a to:
− Čestné prohlášení z 25. 5. 2022, el. podepsané oprávněnou osobou dne 26. 5. 2022,
− Čestné prohlášení, el. podepsané oprávněnou osobou dne 8. 7. 2022,
− Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob – Vladimír Havlík ze dne 16. 5. 2022, konverze ze dne
8. 7. 2022,
− Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ze dne 16. 5. 2022, konverze ze dne 8. 7. 2022,
− Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení Praha ze dne 13. 7. 2022,
− Potvrzení FÚ pro hlavní město Prahu ze dne 13. 7. 2022 (ke 12. 7. 2022),
− Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku k 31. 5. 2022, konverze ze dne 13. 7. 2022,
− Výpis z Obchodního rejstříku ze dne 31. 5. 2022, konverze ze dne 8. 7. 2022,
− Seznam významných dodávek – čestné prohlášení, el. podepsaný oprávněnou osobou 15. 7. 2022,
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Osvědčení objednatele SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., akce: „OBEC ÚNANOV FITPARK“,
duben 2020, 2 874 239 Kč bez DPH, el. podepsaný oprávněnou osobou za objednatele dne 31. 5. 2022,
Osvědčení objednatele Městská část Praha 1, akce: Fitpark Lannova, listopad 2021, 1 208 900 Kč bez
DPH, ze dne 2. 6. 2022, konverze ze dne 13. 7. 2022,
Osvědčení objednatele Česká Republika, ministerstvo obrany, akce: „Čáslav“, červen - prosinec 2021,
1 483 118 Kč bez DPH, ze dne 1. 6. 2022, konverze ze dne 13. 7. 2022,
Seznam vlastních znevýhodněných zaměstnanců, el. podepsaný oprávněnou osobou dne 15. 7. 2022,
Časový harmonogram proveditelnosti stavby, el. podepsaný oprávněnou osobou dne 18. 7. 2022,
Výpis z evidence skutečných majitelů ze dne 18. 7. 2022.

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky, pokud zadavatel vybral jako nejvýhodnější nabídku jiného
účastníka, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise (údaje z nabídky, které byly zadavatelem
hodnoceny jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny v rámci
jednotlivých hodnotících kritérií):

Výsledné pořadí

Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek ostatních účastníků, vč. identifikačních údajů, a to:
Počet
zaměstnanců
vlastních nebo
poddodavatelů se
Lhůta
Nabídková
znevýhodněním
realizace
Účastník
cena v Kč
na trhu práce,
v kalendářníc
bez DPH
kteří se budou
h dnech
přímo podílet na
realizaci veřejné
zakázky (max. 3
zaměstnanci)
Konečné
Konečné body/
body /
Konečné body /
Vážené body
Vážené body
Vážené body (3%)
(10%)
(87%)

2.

FITNEMA s.r.o., U Obůrky 823/5,
Podklášteří, 674 01 Třebíč, IČO:
03554104 (nabídka č. 4)
– celkové bodové hodnocení 93,00
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.,
Ludvíkova 1351/16, Radvanice, 716 00
Ostrava, IČO: 03885224, (nabídka č. 3)
DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36
Bruzovice, IČO: 60774151, (nabídka č. 2)

1 842 554,78
100 / 87

50
60 / 6

0

účastník zadávacího řízení vyloučen
účastník zadávacího řízení vyloučen

Další jednání ohledně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem povede oddělení veřejných zakázek,

Mgr. Markéta Grünspanová, kancelář dveře č. 305A, III. patro budovy A Úřadu městského obvodu OstravaJih, tel. 599 430 452.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 241 zákona. Případné námitky je nutné doručit
zadavateli dle § 242 odst. 2 zákona do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení účastníkovi. Zadavatel nesmí
podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona před uplynutím této lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější podle § 122 zákona.
Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
v z. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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