MmM Z_OI_064

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)

Název zakázky: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici J.A. Komenského
474 v Mostě
V souladu s § 101 ZZVZ byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části:

ČÁST 1 – STAVEBNÍ ČÁST
Identifikační údaje zadavatele: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most,
IČO: 00266094
Předmět části veřejné zakázky:
Předmětem této části veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budov základní školy
na adrese J.A. Komenského 474, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně
zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.
V rámci stavebních úprav dojde k vybudování odborných učeben pro výuku cizích jazyků,
přírodopisu, fyziky a chemie. Ve stávajících učebnách dojde k demontáži podlahové krytiny,
silnoproudých a slaboproudých rozvodů a k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých
rozvodů a kabelových tras pro AV techniku. Nově budou v učebnách instalovány podlahové
krytiny a bude provedena nová výmalba. Pro zajištění bezbariérového přístupu do školy
budou vybudovány 2 nové rampy k vnějším vstupům do pavilonů. Součástí stavební části
akce jsou rovněž sadové úpravy. K pavilonu B bude přistavěna nová výtahová šachta
s výtahem, který zajistí bezbariérové propojení pavilonů B a A. V pavilonu U 2.2. bude
vybudováno bezbariérové sociální zařízení. V pavilonu MVD3/S3 a CF budou stávající
výkladce vyměněny za nové. Dveře v nových výkladcích budou opatřeny panikovým
kováním. Předmětem stavebních úprav je rovněž demontáž stávající brány z ulice
J.A. Komenského a její následná výměna za novou.
Cena sjednaná ve smlouvě: 6.385.870,29 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, nadlimitní režim
Označení účastníků zadávacího řízení:
pořadí

obchodní firma/název/jméno a příjmení

Cena v Kč bez DPH

1.

IPSEN, s.r.o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno, IČO:
28752082

6.385.870,29

2.

Mostecká montážní a.s., Na poříčí 1071/17, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO: 25493507

6.480.182,07
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Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: -Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
IPSEN,s.r.o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno, IČO: 28752082
Vybraný dodavatel, IPSEN s.r.o., splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení
a předložil nabídku s nabídkovou cenou, která je přímo úměrná rozsahu a charakteru veřejné
zakázky.
Označení poddodavatele/ů:
1. KZ system s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most, IČO: 25047752 - Osvětlovací
zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé rozvody.
2. Výtahy Vaněrka s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO: 25479296 - Vyhrazená
zdvihací zařízení (osobní výtahy).

ČÁST 2 – VYBAVENÍ UČEBEN
Identifikační údaje zadavatele: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most,
IČO: 00266094
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění
konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole
J.A. Komenského v Mostě. Učebny fyziky, chemie, přírodopisu a jazyková učebna budou
vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich
předmětovým zaměřením. V rámci zajištění plné funkčnosti objektu školy dojde k dodávce
a instalaci metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými
aktivními prvky v každém přípojném místě, rovněž bude vytvořena stabilní „učitelská“ síť
a kapacitní „žákovská“ WiFi síť.
Cena sjednaná ve smlouvě: -Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, nadlimitní režim
Označení účastníků zadávacího řízení:
pořadí
1.

obchodní firma/název/jméno a příjmení

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO:
48108375
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Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375
Účastník vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to z důvodu nedoložení
dokladů nabídky, které zadavatel požadoval doplnit na základě žádosti dle § 46 odst. 1 ZZVZ.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: -Označení poddodavatele/ů: -Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Důvodem zrušení této části veřejné zakázky bylo vyloučení účastníka řízení, společnosti
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, v souladu s § 48 odst. 2
písm. b) ZZVZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že účastník byl zároveň jediným účastníkem zadávacího řízení,
zadavatel zrušil zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ - v zadávacím
řízení nezbyl žádný účastník.

V Mostě dne 27. 4. 2022
podepsal
Mgr. Klára Digitálně
Mgr. Klára
Haušildov Haušildová
Datum: 2022.04.27
11:03:35 +02'00'
á

Mgr. Klára Haušildová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
(opatřeno elektronickým podpisem)
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