MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-MCH-1235/2022/ODIM/PJ

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„ZŠ Smetanova č.p. 745 - oprava střechy a říms“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000008“
Předmět veřejné zakázky: Provedení výměny střešní krytiny, nové okapové svody, žlaby, částečné
provedení nové dešťové kanalizace, oprava říms a nový hromosvod dle PD.
Cena sjednaná ve smlouvě: 10 495 000,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení
smlouva:

dodavatele,

s

Název:

Ing. Jan Zelenka

Sídlo:

Masarykova 629/335a
40001 Ústí nad Labem

IČO:

72751762

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

72751762

10 495 000,00 Kč

2.

Ing. Jan Zelenka

Masarykova
629/335a
40001 Ústí nad
Labem

1.

WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice

02687631

13 807 198,95 Kč

3.

TSM design s.r.o.

Wilsonova 368

06544754

14.217.204,43 Kč

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

53901 Hlinsko
Označení
řízení:
Název

všech

TSM design s.r.o.

vyloučených

účastníků

Sídlo

IČO

Wilsonova 368
53901 Hlinsko

06544754

zadávacího

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Uchazeč, TSM design s.r.o., byl vyřazen z hodnocení, jelikož podle § 41 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek neposkytl zadavateli požadovanou jistotu 293.000,- Kč. Součástí nabídky byl
bankovní výpis s uvedením bankovního účtu města Chotěboř a s datem zúčtování 02.03.2022. V době
otvírání obálek nebyla jistota na účtu města připsána. Částka byla připsána na účet města po termínu
dne 03.03.2022.
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 12.04.2022
Bc. Jiří Pešout, vedoucí OdIM, v.r.

