PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupené:
IČ:
Profil zadavatele:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
008 74 680
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_92.html

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona,
vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na stavební práce.

2. Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83 nacházející
se na adrese Havlíčkova č.p. 447, Mladá Boleslav, pozemek st. p. č. 1545 v katastrálním území
Mladá Boleslav. Jedná se o zateplení střechy a výměnu výplní otvorů v celém objektu. Budova je
památkově chráněna.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:
8 263 573,62 Kč bez DPH / 9 503 110,00 Kč s DPH

5. Označení účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197
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6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný účastník nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:

019 72 197

Dodavatel, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatele/ů
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

Nerelevantní.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

Nerelevantní.

IČ:

Nerelevantní.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
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Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel použil formu písemného podání nabídek v listinné podobě tak, jak umožňuje zákon
v ustanovení § 107 odst. 1.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Zakázka nebyla nadlimitní.
Ve Slaném, dne 28.11.2018

Mgr. Luďka Jiránková v.r.
ředitelka příspěvkové organizace
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