STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Primátor
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Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
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Ing. Věra Havlová
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vera.havlova@mmdecin.cz

Děčín:

11.03.2019

Zveřejněno na profilu zadavatele

ZPRÁVA
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky
Zadavatel
Sídlo
IČO
Jméno
a
příjmení
osoby
oprávněné
jednat
jménem
zadavatele
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Systémové číslo VZ
Datum zahájení VZ
Předpokládaná hodnota
Režim
Druh

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
- I. a II. etapa
Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly
00261238
Jaroslav Hrouda - primátor
Z2018-004223
P18V00000039
9.10.2018
28 000 000 Kč bez DPH
podlimitní
otevřené řízení – stavební práce

1. Předmět veřejné zakázky
Vybudování splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu včetně realizace
přeložek. Výstavba veřejného osvětlení a oprava komunikace v celé ploše. Veškeré práce budou
prováděny v koordinaci s rekonstrukcí elektrického vedení, které bude provádět firma určená
investorem ČEZ Distribuce a. s.

2. Cena sjednaná ve smlouvě
26 700 092,87 Kč bez DPH s termínem realizace 300 dnů od předání staveniště.

3. Datum podpisu smlouvy
25.2.2019

4. Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené podlimitní řízení

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 320

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

5. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, se sídlem Vaníčkova 1594/1 Máchova 1129, Česká Lípa

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Po posouzení kvalifikace zbyl v tomto výběrovém řízení jediný účastník, který splnil všechny
požadavky dané ZZVZ a Zadávací dokumentací.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČO 25042751, Oblouková 416/36, Děčín I

8. Označení účastníků zadávacího řízení
Poř. č. dle
doručení

Název uchazeče

1.

Horák - stavební
společnost, s.r.o.

2.

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo

a

obchodní

IČO

U Kotelny 349, Děčín IX-Bynov, Děčín

41326687

Máchova 1129, Česká Lípa

25018094

9. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČO 41326687 – byl vyzván k doložení osvědčení
dle požadavků zadavatele, doložení písemných závazků s poddodavateli včetně vymezení rozsahu
a zdůvodnění nabídkové ceny.
Objasnění nabídky nebylo doručeno.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Pouze elektronický nástroj – profil zadavatele.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
U žádné z osob resp. členů hodnotící komise, zadavatele či zástupce zadavatele nebyl zjištěn střet
zájmu.

12. 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)
Nebylo požadováno.

13. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Nebylo zrušeno, veřejná zakázka byla zadána.

Jaroslav Hrouda
primátor
Digitálně
podepsal
Ing. Vladislav
Raška
12.03.2019
06:53
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