MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-MCH-16137/2019

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„TELES, Sokolohradská 167, Chotěboř, parc. č. 2318/3 - modernizace sběrného dvoru - objekt
SO.03“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000021“
Předmět veřejné zakázky: Jedná se o demolici dvou plechových hal, zvětšení skladu posypu, výstavbu
mycího boxu a umístění mobilní plachtové haly v areálu.
Cena sjednaná ve smlouvě: 3 137 943,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Ladislav Škaryd

Sídlo:

Na Valech 1722
583 01 Chotěboř

IČO:

11002077

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč nabídl nejnižší cenu.
Uchazeč předložil následující doklady:
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob
Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a splnění požadavků § 74 odst. 1 zák. 134/2016 Sb.
Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném a penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti - OSSZ
Výpis z živnostenského rejstříku
Osvědčení objednatele - reference
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

IČO

Nabídková cena

1.

Ladislav Škaryd

Na Valech 1722
583 01 Chotěboř

11002077

3.796.911,00

2.

SAVE CZ s.r.o.

Rváčovská 1639
539 01 Hlinsko

25965778

4.247.738,00
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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:
V Chotěboři dne 02.07.2019
Ing. Zdenka Pospíchalová, v.r.
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