MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

MCH-14481/2018

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Náměstí T.G. Masaryka v Chotěboři“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000042“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem jsou stavební práce zahrnující:
ad 1) Stavba zahrnuje rekonstrukci silničních komunikací a chodníků na náměstí T. G. Masaryka v
Chotěboři. V rámci rekonstrukce dále dojde k výměně stávajících označníků autobusových zastávek,
doplnění 3ks přístřešků opatřených informačními deskami a 2 lamp osvětlujících přechody pro chodce.
Dále stavba řeší rozebrání kamenných segmentů kašny a jejich restaurování, přemístění elektroinstalace
a vybudování provozní šachty pro novou technologii kašny.
ad 2) Vodovodní řad: Technické řešení spočívá v rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu z potrubí z
tvárné litiny třídy C40, s povrchem NATURAL, spoji STANDARD a zámkovými spoji STANDARD Vi v délce
217 m. Spojování trub a tvarovek bude pomocí hrdel, případně přírubových spojů se šrouby. Přechody mezi
PVC a litinou budou provedeny pomocí ORION spojky SUPA/MAXI, stejným způsobem budou provedeny
i napojení na stávající vodovodní řady z litiny DN 100 a DN 80.
Kanalizace: V rámci rekonstrukce kanalizace jsou řešeny dva úseky kanalizace na náměstí T.G.M.
při jeho jižní straně. Gravitační stoková síť tohoto objektu je navržena z trub hrdlových kameninových
hladkých DN 300 v celkové délce 35 m v obecních komunikacích z dlažebních kostek. Pro napojení
jednotlivých nemovitostí budou na kanalizaci osazeny odbočky DN 150 (200) mm, v případě uložení potrubí
v komunikacích bude řešeno odbočení pro kanalizační přípojky. Kanalizace bude dle podélného profilu
a vzorového uložení usazena do betonového lože, aby bylo dosaženo maximálního zabezpečení před
nepříznivými vlivy.
Cena sjednaná ve smlouvě: 14 859 325.96 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo:

Husova 437
56601 Vysoké Mýto

IČO:

25953818

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
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MĚSTO CHOTĚBOŘ

Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

1.

Dlažba Vysoké Mýto, Husova 437
s.r.o.
56601 Vysoké Mýto

2.

T4 Building s.r.o.

Třídvorská 1386
280 02 Kolín

IČO

Nabídková cena

25953818

17 979 784,41 Kč

04352530

19 708 239,79 Kč

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Rekapitulace:
Město Chotěboř:
bez DPH 13.485.553,67
s DPH 16.317.519,94
VaK :
bez DPH 1.373.772,29
s DPH 1.662.264,47
Celkem VZ:
bez DPH 14.859.325,96
s DPH 17.979.784,41
V Chotěboři dne 23.01.2019
Ing. Zdenka Pospíchalová, v.r.
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