Písemná zpráva zadavatele
Zpracována dle § 217, odst. 1 a 2 zákona 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadávacího řízení:
Název zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická,
Česká Kamenice
podlimitní, stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení

§ 217, odst. 2 písm. a) ZZVZ - označení zadavatele, předmětu veřejné zakázky a cenu
sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Jednající:
Adresa profilu zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
00261220
Jan Papajanovský, starosta
https://zakazky.ceska-kamenice.cz
Jiří Šulc
+420 412151543
j.sulc@ceska-kamenice.cz

Zástupce zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsána
osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba zástupce
zadavatele:
tel.:
e-mail:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
60279524
CZ60279524
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B,
vložka 557, ze dne 2.4.1994
Mgr. Jan Kučera, prokurista
Mgr. Jan Kučera, prokurista
+420 417633240
kucera@rra.cz

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická,
Česká Kamenice“ jsou stavební úpravy stávajících bytových domů. Předmětem stavebních úprav je
zateplení obálky bytového domu č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice, novou
hydroizolaci základů a výměnu střešní krytiny objektu.
Smluvní cena:

10 300 853,61 Kč včetně DPH

§ 217, odst. 2 písm. b) ZZVZ - použitý druh zadávacího řízení
Zadávací řízení dle ustanovení § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
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§ 217, odst. 2 písm. c) ZZVZ - označení účastníků zadávacího řízení

Pořadí
nabídky

Účastník výběrového řízení - obchodní
firma/název/jméno/Sídlo/adresa/IČ

Celková
nabídková
cena v Kč vč.
DPH

Délka
záruky
na
stavební
práce

1.

BAUMATERN stavební s.r.o., IČ: 22797793

11 845 981,65

120

2.

BLÁHA trade s.r.o., IČ: 28686390

12 164 060,98

60

3.

V a N CL s.r.o, IČ: 25427385

14 801 407,60

96

§ 217, odst. 2 písm. d) ZZVZ - označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich vyloučení
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. e) ZZVZ - označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému,
včetně odůvodnění jejich výběru
Nabídka č. 1: BAUMATERN stavební s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ: 22797793
Vítězná nabídka splňuje všechny požadavky zadávací dokumentace a na základě hodnotících
kritérií byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka (viz. Zpráva o hodnocení
nabídek).
§ 217, odst. 2 písm. f) ZZVZ - označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud
jsou zadavateli známi
Poddodavatel č. 1 – Ing. František Jonák, IČ 15696898 – Odborná způsobilost dodavatele dle § 77
odst. 2 písm. c) v oboru pozemní stavby
§ 217, odst. 2 písm. g) ZZVZ - odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, byla-li použita
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. h) ZZVZ - odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. i) ZZVZ - odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. j) ZZVZ - odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. k) ZZVZ - odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nerelevantní
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§ 217, odst. 2 písm. l) ZZVZ - soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. m) ZZVZ - pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nerelevantní
§ 217, odst. 2 písm. n) ZZVZ - odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v
případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nerelevantní

V České Kamenici dne:

Digitálně podepsal

Jan
Jan Papajanovský
2019.10.04
Papajanovský Datum:
18:18:06 +02'00'

……………………………………….
Jan Papajanovský, starosta
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