PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“
nebo „Zákon“)

Název zadavatele

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
se sídlem: Havlíčkova 456, Mladá Boleslav, PSČ 293 80
IČO: 486 83 795
zastoupen: Ing. Václavem Bohatou, ředitelem PO

Veřejná zakázka:

„Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové
školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský
dozor a energetické posouzení“

Druh veřejné zakázky:

služby

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a
energetické posouzení budovy“. Projektová dokumentace, zpracovaný energetický posudek vč.
PENB bude složit jako podklad pro žádost o dotaci ve výzvě č.121 z Operačního programu Životního
prostředí pro období 2014 – 2020.
2. Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 27. 9. 2019.
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem činí 4.150.000 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle
ustanovení § 53 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:
5. Nabídka s pořadovým č. 1:
Identifikační údaje účastníka

DPU REVIT s.r.o., IČO: 287 11 335, se sídlem: 28.
října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
4.320.000,- Kč

6.
7. Nabídka s pořadovým č. 2:
Identifikační údaje účastníka

Energy Benefit Centre a.s. IČO: 290 29 210, se sídlem
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

4.150.000 Kč
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8. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Žádný účastník nebyl vyloučen.
9. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Zadavatel rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení tak,
že vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je účastník:
Energy Benefit Centre a.s. IČO: 290 29 210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky
a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky ZZVZ a
jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel stanovil v čl. 12 zadávací dokumentace základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost
nabídky (dle § 114 Zákona). Komise v rámci ekonomické výhodnosti nabídky hodnotí na základě níže
uvedených kritérií:
Dílčí hodnotící kritérium

Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena služeb bez DPH

60%

Zkušenosti účastníka

20%

Zkušenosti hlavního inženýra projektu

10%

Zkušenosti projektanta VZT

5%

Zkušenosti projektanta FVE

5%

Detailní popis hodnocení jednotlivých nabídek tvoří přílohu č. 1 této písemné zprávy zadavatele.
Pořadí nabídek:
pořadí

Účastník

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

Energy Benefit Centre a.s. IČO: 290 29
210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00
Praha 6

4.150.000 Kč

2.

DPU REVIT s.r.o., IČO: 287 11 335, se
sídlem: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 –
Staré Město

4.320.000,- Kč

10. Označení poddodavatelů:
Dodavatel bude plnit zakázku bez využití poddodavatelů.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
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12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
13. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
14. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
15. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil pro podání nabídek a další komunikaci použití
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/.
16. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
17. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nepoužito.
18. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu nad rámec dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.
V Mladé Boleslavi
Digitálně podepsal

Ing. Václav Ing. Václav Bohata
Datum: 2019.10.24
Bohata
10:46:49 +02'00'
Ing. Václav Bohata
Ředitel PO
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