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

3

Příspěvek do 7. schůze Rady města Kuřimi konané dne 23.03.2021
„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ - rozhodnutí o výběru
zhotovitele, realizace akce
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Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předmět (název) zakázky:

„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“

Evidenční číslo zakázky:

IV-OI-2021-003

V souvislosti s již schválenou investiční akcí Zastupitelstvem města Kuřimi s názvem „Oprava dešťové
kanalizace Brněnská“ a schváleným zahájením zadávacího řízení Radou města Kuřimi předkládá
odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy o dílo se společností Sebak spol. s
r. o., se sídlem Kudrnova 447/27, Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 60696834, která předložila v termínu
cenovou nabídku s nejnižší cenou, a to ve výši 617.040 Kč bez DPH, tj. 746.618,40 Kč.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Administraci veřejné zakázky
provádí Renata Petrželová, IČO 0127288. Účastníci veřejné zakázky byli povinni veškerou komunikaci
v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu. Nabídky byly hodnoceny dle jejich
ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší cenové nabídky. Způsob podání nabídek byl určen
zadavatelem pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek nebyla stanovena.
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je odstranění závad vyskytujících se na
dvou dešťových kanalizacích DN 300 PVC v celkové délce 122 m (65 m + 57 m), umístěných podél
panelových domů v ulici Brněnská, ústících do zatrubněného Mozovského potoka. Kanalizace jsou
umístěny částečně v zatravněné ploše, pod chodníkem a parkovacími stáními, v parc. č. 612/13,
612/23, k. ú. Kuřim. Provedení oprav proběhne z větší části bezvýkopově robotem, šachty budou
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opraveny ručně a dva zdeformované úseky kanalizace v nejnutnějším rozsahu výkopem. Součástí díla
je i zajištění přechodného dopravního značení zhotovitelem po dobu oprav.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1456000000 „Oprava dešťové kanalizace Brněnská“.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku s názvem „Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností Sebak, spol. s r. o., se sídlem Kudrnova 447/27, Ivanovice, 620 00
Brno, IČO 60696834, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 617.040 Kč bez
DPH, tj. 746.618,40 Kč.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vytvořeno 09.04.2021 14:28:54

2

