Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 13.5.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 10/2019
- uhrazení faktur v celkové výši 189.803,35 Kč.
- Josef Trávníček – TOVOX, Husova 3016, 690 02 Břeclav, IČ 11500310, faktura č. 101191077 za
„Montáž sprchového boxu na Bytovém domě seniorů pro potřeby kuchyně“ ve výši 41.027,- Kč
- František Tržil, Dukelských hrdinů 22, 690 02 Břeclav, IČ 10560076, faktura č. 401900239 za
křovinořez HUSQVARNA 545RXT ve výši 23.790,- Kč
- LABTECH s.r.o., Polní 340/23, 639 00 Brno, IČ 44014643, faktura č. 19111127 za odběr vzorků
podzemní vody z monitorovacího vrtu a monitoring skládky ve výši 10.902,10 Kč
- Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav 2, IČ 26264081, faktura č.
200100046 za „Oprava vozovek Kostice – místní komunikace“ ve výši 114 084,25 Kč
- cenovou nabídku firmy Radim Tomanec, nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice, IČ 76240908 na
zpracování, zaměření polohopisu, výškopisu a zpracování katastrální mapy do digitální podoby na
lokalitu kolem fotbalového hřiště v rámci územní studie ve výši 39.000,- Kč.
V prosinci 2018 bylo provedeno poptávkové řízení, ve kterém nejnižší cenu na zpracování
zaměření polohopisu lokality Padělky III podal Radim Tomanec. Vzhledem k těmto
skutečnostem byl opětovně osloven Radim Tomanec, aby předložil cenovou nabídku na
zpracování, zaměření polohopisu, výškopisu a zpracování katastrální mapy do digitální podoby
na lokalitu kolem fotbalového hřiště v rámci územní studie. Cenová nabídka je ve výši 39.000,Kč.
- pro zhotovení díla „SPORTKLUB KOSTICE“ společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská
3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 s nabídkou ve výši 28.895.415,89 Kč s DPH. V případě
odmítnutí podepsání Smlouvy o dílo vítěznou firmou bude oslovena další společnost dle pořadí
výběrového řízení.
Na základě rozhodnutí rady obce bylo provedeno výběrové řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení §
28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Výběrové řízení bylo zveřejněno na elektronickém tržišti
www.egordion.cz na profilu Obce Kostice v termínu od 4.2.2019 do 29.4.2019.
Nabídky předložily firmy:
3. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 25301144 ve výši 26.955.178,05
Kč s DPH.
5. Hrušecká stavební spol. s.r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585142 ve výši
29.644.154,21 Kč s DPH.
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6. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 ve výši
28.895.415,89 Kč s DPH.
Výběr zhotovitele díla byl proveden dle podmínek stanovených ve „Výzvě“ (viz
dokumentace výběrového řízení). Hodnotící komisi zvolila rada obce usnesením č. 5 dne
5.3.2019. Hodnotící komise vyloučila účastníka č. 3 společnost Navláčil stavební firma, s.r.o.,
protože nedoručila ve stanovené lhůtě do 13.5.2019 15:00 hod. požadované vysvětlení,
případně doplnění své nabídky.
Hodnotící komise na základě posouzení a hodnocení doručených nabídek vybrala nabídku
účastníka č. 6 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363.
Účastník splnil veškeré požadavky stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
a současně nabízí ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která se hodnotila na základě nejnižší
nabídkové ceny a nejkratší lhůty výstavby. V případě, že by vybraný účastník neposkytl
součinnost k podpisu smlouvy, doporučuje hodnotící komise zadavateli k postoupení k dalšímu
v pořadí.
Starosta uvedl, že dne 13.5.2019 se telefonicky omluvil zástupce firmy Navláčil stavební firma
s.r.o., že ze soutěže na zhotovení díla SPORTKLUB KOSTICE odstupují.
- v předloženém znění návrh Smlouvy o dílo a obchodní podmínky na zhotovení díla „SPORTKLUB
KOSTICE“, zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ
26285363 cena za dílo 28.895.415,89 Kč s DPH, termín zhotovení 364 dnů od protokolárního předání
staveniště.
- cenovou nabídku od firmy Ing. Jiří Ciprys, Lidická 1, Břeclav, číslo osvědčení ITI/573/KOO/2017 na
„Vypracování plánu BOZP u díla Sportklub Kostice“ za cenu ve výši 9.680,- Kč.
Rada obce projednala cenovou nabídku od firmy Ing. Jiří Ciprys, Lidická 1, Břeclav, číslo
osvědčení ITI/573/KOO/2017 na „Vypracování plánu BOZP u díla Sportklub Kostice“ za cenu ve
výši 9.680,- Kč. Zajištění činnosti koordinátora BOZP a vypracování plánu BOZP je povinností
obce, jako investora stavby.
- cenovou nabídku od firmy Ing. Jiří Ciprys, Lidická 1, Břeclav, číslo osvědčení ITI/573/KOO/2017 na
činnost koordinátora BOZP za měsíční poplatek 8.470,- Kč.
- v předloženém znění „Smlouvu o poskytnutí služeb výkonu Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi“ s firmou Ing. Jiří Ciprys, Lidická 1, Břeclav, číslo osvědčení
ITI/573/KOO/2017.

- termín dalšího jednání rady dne 21.5.2019 v 17:00 hod.
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