PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1.

Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:

Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice
IČ 49534955

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu
Kláštera Rožďalovice

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení zadávacího řízení:

22. 7. 2019

2.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce pro Domov Rožďalovice – poskytovatel
sociálních služeb na pozemku s parc. č. st. 155, k. ú. Rožďalovice [742686] v rámci
projektu s názvem „Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera
Rožďalovice“. Objekt se nachází na adrese Husova č. p. 33, 289 34 Rožďalovice.
Stavba obsahuje stavební úpravy spočívající v provedení těchto prací:
- Výměna a úprava vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace splaškové i dešťové,
systému ústředního vytápění včetně otopných těles, rozvodů elektřiny, vzduchotechniky,
- Stavební úpravy koupelen v obytných buňkách, společných WC přístupných z
komunikačních prostor, úklidových komor a zázemí pro personál,
- Vybudování nové plynové kotelny ve stávající místnosti vodárny (č. 303),
- Domovní rozvody plynu po pozemku vč. úpravy pilířku s HUP a vnitřní rozvody plynu,
- Demontáž akumulační nádrže a technologie v původní kotelně,
- Osazení solárních kolektorů na střeše.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena na profilu zadavatele pod odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_193.html

3.

Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 18. 10. 2019. Smlouva byla dne
18. 10. 2019 uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem činí 9 582 400,00 Kč bez DPH,
celková cena včetně DPH činí 11 409 352,00 Kč.

1

4.

Účastníci zadávacího řízení
Účastník

Nabídková cena v Kč bez DPH

Nabídka č. 1

TOMMI-holding, spol. s r.o.
IČ 45280355
Se sídlem: U Svobodárny 1110/12, 190 00
Praha 9

10.486.449,00 Kč

Nabídka č. 2

Intermont, Opatrný, s.r.o.
IČ 49900854
Se sídlem: Vrskmaň 74, 43115 Vrskmaň

9.582.400,00 Kč

5.

Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

6.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré
podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré
požadavky Zákona.
Účastník byl vybrán na základě provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla
nabídka vybraného dodavatele v souladu se zadávací dokumentací vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější na základě stanovených hodnotících kritérií.
Účastník

Nabídka č. 2

7.

Nabídková cena v Kč bez DPH

Intermont, Opatrný, s.r.o.
IČ 49900854
Se sídlem: Vrskmaň 74, 43115 Vrskmaň

9.582.400,00 Kč

Poddodavatelé dodavatele
Vybraný dodavatel uvedl následujícího poddodavatele:
MESS GEO s.r.o.
IČ 28698193
se sídlem: K. H. Borovského 1144, 434 01 Most
-

8.

Doložení profesní způsobilosti Úřední oprávnění
zeměměřičských činností podle zákona č. 200/1994 Sb.

pro

ověřování

výsledků

Zrušení zadávacího řízení
Netýká se.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel použil formu písemného podání nabídek v elektronické podobě.
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10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Netýká se.

V Rožďalovicích
Digitálně podepsal/a RNDr. Jana
Příhodová
DN: C=CZ, O="Česká pošta, s.p. [IČ
47114983]", CN=PostSignum Qualified CA 3
Důvod: Schvaluji tento dokument
Datum: 22. říjen 2019 12:27:22

RNDr. Jana Příhodová,
ředitelka příspěvkové organizace
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