Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Protokol o otevírání obálek
B - zpráva o posouzení

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku“
III-OI-2021-013
OI

Dne 26.01.2021 byla ZM usnesením č. Z/2021/12, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021, schválena
investiční akce „Nízkoprahové centrum“, ORG 1464 000 000 s částkou 600 tis. Kč.
Součástí budovaného nízkoprahového centra pro děti a mládež, provozovaným společností Charita
Tišnov pod názvem KLUB ČAS Kuřim, je potřeba vybavit prostory nábytkem. Rozsah vybavení byl
konzultován se zástupci Charity Tišnov na základě místní pochůzky a byla vypracována vizualizace
interiéru, která je součástí důvodové zprávy.
V souladu s interní směrnicí města Kuřim S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nábytku ve finančním limitu III (200 - 500 tis. bez DPH).
Byli osloveni čtyři potenciální dodavatelé a byla jim zaslána zadávací dokumentace v rozsahu
 Výzva k podání nabídky
 Krycí list nabídky
 Smlouva o dílo - vzorová smlouva
 Slepý rozpočet - slouží ke stanovení nabídkové ceny
 Výkresy - výstupy vizualizace, které popisují předpokládaný rozsah, platí slepý rozpočet
Doba plnění:

do 31.12.2021
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Místem plnění:
Hodnotící kritérium:

Dům sociálních služeb, Jungmannova 950, 664 34 Kuřim
ekonomická výhodnost, nejnižší nabídková cena

Dne 22.10.2021 proběhlo otevírání nabídek a byl vypracován Protokol o otevírání nabídek, který je
přílohou této důvodové zprávy, byly získány 2 nabídky. Vyhodnocení nabídek je popsáno ve Zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek v příloze důvodové zprávy.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se jeví nabídka účastníka
společnosti FERSTO, s. r. o., IČO 26885590 za cenu 493.660 Kč bez DPH.
Akce bude financována z ORG 1464 Nízkoprahové centrum.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku zadanou v souladu s interní směrnicí města Kuřim S5/2019/RM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, pod názvem „Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku“ a schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/D/0110 se společností FERSTO, s. r. o., se sídlem K Lesu
186/1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu 493.660 Kč bez DPH (tj. 597.328,60 Kč s DPH), na
dodávku a montáž nábytku.
Termín plnění: 15.11.2021
Zodpovídá: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního
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Protokol o otevírání obálek
Předmět (název) zakázky:
Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:
Zajištuje:
Zajištující pracovník:
Výzva vyvěšena:
Termín pro podání nabídky:

Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku
III-OI-2021-013
Město Kuřim
Odbor investiční
Ing. Réman, 725 952 121
18.10.2021 11:01 hodin
01.11.2021 13 hodin

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, zadavatel postupuje podle vlastní vnitřní směrnice č.
S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
1.
Datum a místo otevírání nabídek
Dne 22.10.2021 11:00 hodin, odbor investiční, otevírání pouze elektronických zaheslovaných nabídek.
Před ukončením lhůty pro podání nabídek byly doručeny reakce od všech účastníků výběrového řízení.
Nebylo tedy třeba čekat na uplynutí celé lhůty pro podání nabídek.
2.
Obálky s nabídkami uchazečů otevřela komise ve složení
Zadavatel v souladu s vnitřní směrnící S5/2019/RM nejmenoval komisi pro otevírání obálek, protože byly všechny
nabídky doručeny elektronicky a opatřeny heslem proti předčasnému otevření.
3.
Celkový počet doručených nabídek
Zadavatel obdržel celkem 2 cenové nabídky.

4.
Nabídky, které byly doručený po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po lhůtě pro podání nabídek nebyly doručeny žádné nabídky.
5.
Průběh otevírání obálek s nabídkami
V rámci zahájení procesu oetvírání nabídek, vyzval zadavatel každého účastníka, který podal nabídku k zaslání hesla
tak, aby bylo možné jeho nabídku otevřít. Nabídky byly sespány do seznamu.
6.

Seznam přijatých nabídek
TOKA a.s., Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno, ič 25518526
zaslali zprávu, že z kapacitních důvodů nebudou podávat.
FERSTO s.r.o. K lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, ič 26885590
podali nabídku v rádném termínu
Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, ič 25310119
podali nabídku v rádném termínu
Bakof group s.r.o., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, ič 29362253
zaslali zprávu, že z kapacitních důvodů nebudou podávat.

7.
Ukončení otvírání obálek
Dne 22.10.2021 11:10 hodin
8.
Podpis
Stvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů.
V Kuřimi, dne 22.10.2021

Protokol o otevírání obálek

Ing. Réman, odbor investiční
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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Předmět (název) zakázky:
Evidenční číslo zakázky:
Zadavatel:
Zajištuje:
Zajištující pracovník:
Výzva vyvěšena:
Termín pro podání nabídky:

Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku
III-OI-2021-013
Město Kuřim
Odbor investiční
Ing. Réman, 725 952 121
18.10.2021 11:01 hodin
01.11.2021 13 hodin

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky, zadavatel postupuje podle vlastní vnitřní směrnice č. S5/2019/RM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
1. Úvod
V tomto výběrovém řízení s omezeným počtem účastníků byly osloveni přímou výzvou celkem 4 potencilání dodavatelé.
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 2 cenové nabídky a ostatní se omluvili z kapacitních důvodů.
Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek.
2. Seznam přijatých nabídek (ceny uvedeny bez DPH)
Pořadí
1
2
3
4

Identifikační údaje uchazeče – název, sídlo
TOKA a.s., Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno, ič 25518526
FERSTO s.r.o. K lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, ič 26885590
Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, ič 25310119
Bakof group s.r.o., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, ič 29362253

Nabídková cena
nepodali
493 660,00
530 550,00
nepodali

3. Posouzení nabídek
V rámci zahájení procesu oetvírání nabídek, vyzval zadavatel každého účastníka, který podal nabídku k zaslání hesla tak, aby bylo
možné jeho nabídku otevřít a vyhodnotit.
Postupně byly nabídky otevírány, kontrolovány z pohledu splnění požadavků zadávací dokumentace.
Zároveň byla kontrolována správnost nacenění položkového rozpočtu, jehož výstupem je nabídková cena. Jediným hodnotícím
kriteriem byla ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena.
4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu uvedením důvodů vyřazení
Pořadí
Identifikační údaje uchazeče – název, sídlo
Žádná nabídka nebyla vyřazena.

Důvod vyřazení

5. Popis hodnocení nabídek, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek
V souladu se zadávací dokumnetací byly nabídky hodnoceny takto:
Kriteria hodnocení a jejich váhy
Ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena

100%

6. Závěr
Zajišťující pracovník tohoto výběrového řízení doporučuje zadavateli, aby byla tato zakázka
Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku
přidělena uchazeči
FERSTO s.r.o. K lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, ič 26885590
za nabídkovou cenu
493 660,00
Kč bez DPH
který plní veškeré požadavky a hodnotící kriteria zadávací dokumentace.
V Kuřimi, dne 22.10.2021

Zpráva o posuzení a hodnocení nabídek

Ing. Réman, odbor investiční
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