PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění
činnosti technického dozoru stavby a koordinátora
BOZP – II.

Druh veřejné zakázky:

služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Adresa zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO/DIČ zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

Zadavatel, město Kopřivnice, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro
veřejnou zakázku.

Označení zadavatele

Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742
21 Kopřivnice, IČO 00298077.
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je
provádění služeb dle požadavků zadavatele.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené
Příkazní smlouvy, přičemž službou se rozumí výkon
funkce Technického dozoru investora a Koordinátora
bezpečnosti práce, a to ve vztahu k níže uvedenému
projektu.

Předmět veřejné zakázky

Revitalizace centra města Kopřivnice
Stavba bude realizována zejména na stávajících
pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice, které
určují
stávající
rozložení
pochůzích
a
shromažďovacích ploch před kulturním domem města.
Vzhledem k jasně vymezené ploše mezi stávající
zástavbou však stavba okrajově zasahuje i do
soukromých pozemků. Součástí stavebních úprav je i
rekonstrukce a rozšíření parkoviště na ul. Obránců
míru.

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona pro veřejnou zakázku „Revitalizace centra města
Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP – II.“
Území se nachází v mírně svažitém terénu, jehož
výškové rozdíly vyrovnávají terénní schodiště a plochy
zeleně. Stavba vyvolává řadu přeložek sítí technické
infrastruktury, řeší problematiku zatrubnění části
vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně.
Jde o centrální zónu funkčně propojující sídlo
Městského úřadu, kulturní dům a obchodní centrum.
Navržené
řešení
zahrnuje
komunikační,
shromažďovací i relaxační zóny, řešení se dotýká také
ploch pro parkování vozidel a technické zásobování
objektů.
Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu
povýšení hodnoty daného místa, zvýšení bezpečnosti
účastníků provozu v dané lokalitě.
Předmět stavebních prací, které budou dozorovány je
blíže specifikován v projektové dokumentaci pro
provedení
stavby
vyhotovené
společností
Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo
nám.5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:
427 67 377
Cena za 1 měsíc sjednaná ve
smlouvě, pokud byla uzavřena

128 000 Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

Sdružení „SAFETY – ČECH-ENGINEERING –
Centrum Kopřivnice“, Vedoucí sdružení: SAFETY
PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779
00 Olomouc, IČO: 285 71 690; Společník: ČECHENGINEERING a.s., se sídlem Nádražní 545/166,
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 253 94 983.
Ing. Jiří Lampa, se sídlem Pod Haškovcem 1553, 742
58 Příbor, IČO: 435 74 033.

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru

Není relevantní.
Sdružení „SAFETY – ČECH-ENGINEERING –
Centrum Kopřivnice“, Vedoucí sdružení: SAFETY
PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779
00 Olomouc, IČO: 285 71 690; Společník: ČECHENGINEERING a.s., se sídlem nádražní 545/166,
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 253 94 983.
Vybraný dodavatel podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku.
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Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona pro veřejnou zakázku „Revitalizace centra města
Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP – II.“
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi

Není relevantní.

Odůvodnění použití jednacího
řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, byla-li
použita

Není relevantní.

Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito

Není relevantní.

Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li
použito

Není relevantní.

Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo

Není relevantní.

Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity

Není relevantní.

Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci

Není relevantní.

Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

Není relevantní.

V Brně dne 1.11.2019

JUDr. Michal
Šilhánek

Digitálně podepsal JUDr. Michal
Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679, cn=JUDr.
Michal Šilhánek, sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.11.01 16:39:26 +01'00'

________________________
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem
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