MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-3157/2021

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„PD Modernizace a stavební úpravy komunikace ulic Tyršova a Železnohorská“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000012“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je kompletní zpracování projektové dokumentace pro
společné stavební řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby na celý uliční prostor ulic Tyršova
a Žleznohorská. Součástí práce bude i realizace 3D vizualizace části PK a její prezentace, projektová
dokumentace na dešťovou kanalizaci, vybudování nových parkovacích míst a návrhu městské zeleně
(vypracuje zahradní architekt).
Cena sjednaná ve smlouvě: 1 033 900,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Označení
smlouva:

dodavatele,

s

Název:

PRODIN a.s.

Sídlo:

Jiráskova 169
53002 Pardubice

IČO:

25292161

nímž

byla

uzavřena

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč nabídl cenu, která odpovídá finančním prostředkům města.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení
řízení:
Pořadové
číslo
Název
nabídky
1.
Označení
řízení:

účastníků

PRODIN a.s.
všech

zadávacího

Sídlo

IČO

Nabídková cena

Jiráskova 169
53002 Pardubice

25292161

1.251.019,00

vyloučených

účastníků

zadávacího

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 01.07.2021
Bc. Jiří Pešout, v.r.

