MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-671/2022

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Příjemky - chodník na propojení částí obce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000002“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavby je vybudování nového chodníku podél komunikace III/34532
v místní části Příjemky o celkové délce 230 m.
Součástí stavby je i výměna stávajícího potrubí dešťové kanalizace.
Současně se stavbou bude probíhat doplnění VO, které si na své náklady zrealizuje vlastník, kterým je
VAK HB.
Cena sjednaná ve smlouvě: 2818492,10 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Označení
smlouva:

dodavatele,

s

Název:

MŠ STAV s.r.o.

Sídlo:

Dušejov 142
588 05 Dušejov

IČO:

49452100

nímž

byla

uzavřena

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

IČO

Označení
řízení:
Pořadové
číslo
Název
nabídky

účastníků

zadávacího

Sídlo

IČO

Nabídková cena

28796331

3.728.541,11

11002077

4.359.535,00

1.

ECOSTONE s.r.o.

Dobrovského 2366
58001 Havlíčkův
Brod

2.

Ladislav Škaryd

Na Valech 1721
58301 Chotěboř

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

3.

Dušejov 142
588 05 Dušejov

49452100

3.410.375,44

MŠ STAV s.r.o.

Označení
řízení:
Název

všech

vyloučených
Sídlo

účastníků

zadávacího

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 23.03.2022
Bc. Jiří Pešout, v.r.

