MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-MCH-12980/2019

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000016“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-025923“
Předmět veřejné zakázky: Stavba řeší ve vnitřním prostoru hokejové haly, ve volných prostorech (pod a
za tribunou) vestavbu zázemí pro sportovce a pro diváky. Dále navrhuje hmotově jednoduchou přístavbu
vstupní haly, situovanou do proluky na jižní (nízké) straně arény. Jižní podélná strana haly je nově navržena
jako zděná s minerální omítkou (dosud dřevěná prkna). Do proluky budou umístěna úniková schodiště z
1.NP a 2.NP a v západní části proluky bude též umístěna venkovní vzduchotechnická jednotka.
Cena sjednaná ve smlouvě: 33 174 092,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo:

Tovární 1130
53723 Chrudim

IČO:

46504621

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

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

1.

PRVNÍ STAVEBNÍ
CHRUDIM a.s.

Tovární 1130
53723 Chrudim

46504621

40 140 651,00 Kč

2.

Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův
Brod

60932171

40 987 483,00 Kč

3.

Vlastimil Zelený

Zemědělská 454
588 32 Brtnice

10121765

48 904 258,00 Kč

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
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MĚSTO CHOTĚBOŘ

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:
V Chotěboři dne 30.07.2019
Ing. Zdenka Pospíchalová, v.r.
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