Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Janáčkova akademie múzických umění
v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
62156462

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000101“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Předmět veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě:

Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v budově
Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 647/1, Brno
24 973 837,40 Kč s DPH

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
JB stavební, s.r.o.
Sídlo:
Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno
IČO:
25581708
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanovil následující
kritéria hodnocení, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky, a současně jednotlivým
hodnotícím kritériím stanovil váhu vyjádřenou v procentech takto:
1. kritérium:
Nejnižší nabídková cena vč. DPH
70 %
2. kritérium:
Odborná úroveň
30 %
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
Pořadí
číslo
Název
nabídky
nabídky

Sídlo

IČO

Celkový
počet
bodů

Nabídková cena
s DPH

1.

2.

JB stavební, s.r.o. Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno 25581708

83,500

24 973 837,40 Kč

2.

1.

EBM TZB, s.r.o.

76,515

25 893 003,00 Kč

Haškova 17, 638 00 Brno

29213631

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Pořadové číslo
Název
nabídky

Sídlo

3.

U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO
25588176

Odůvodnění vyloučení účastníka:
Účastník č. 3 ani po výzvě zadavatele neobjasnil a nedoplnil nejasnosti v nabídce, a tím nesplnil podmínky
účasti v zadávacím řízení. Z toho důvodu zadavatel účastníka vyloučil z další účasti v zadávacím řízení,
v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona.
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Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídku bylo možné podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona (pokud
je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo požadováno.
Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu o dílo dne 27. 03. 2019. Oznámení o výsledku
podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 03. 04. 2019 pod
evidenčním číslem zakázky: Z2019-010595.

V Brně dne 15. 04. 2019

Ing. Josef
Vinkler

Digitálně podepsal Ing. Josef Vinkler
DN: cn=Ing. Josef Vinkler,
givenName=Josef, sn=Vinkler, c=CZ,
o=Janáčkova akademie múzických
umění v Brně, serialNumber=ICA 10493563
Datum: 2019.04.15 09:54:47 +02'00'

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního odboru

2 /2

