Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
zastoupené ing. Josefem Viktorou – starostou města
Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
k výběrovému řízení vyhlášenému ve zjednodušeném podlimitním řízení na zakázku:

„Oprava opěrné zdi kolem
chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“

a) Identifikace zadávacího řízení
a 1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele: Město Kutná Hora
Sídlo:

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ:

00236195

a 2) Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

a 3) Cena sjednaná ve smlouvě
Kč 22 631 351,- včetně DPH.

b) Použitý druh zadávacího řízení
Tato podlimitní veřejná zakázka byla vypsána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
(dále jen ZPŘ) dle § 53 zákona.

c) Označení účastníků zadávacího řízení
pořadí

Název společnosti

IČ:

Cena vč DPH v Kč

1.

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK
s.r.o.

02573831

2.

DALFOS s.r.o.

62966511

24.146.221,00

MIDWEST INVEST s.r.o.

04084845

24.324.380,74

3.

22.631.351,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

e) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
Celková výše nabídkové ceny:

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
společnost s ručením omezeným
22 631 351,- Kč včetně DPH

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. se umístila jako první v pořadí podle jediného
hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky – výše nabídkové ceny bez
DPH.

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele podle písmene e).

g) – i ) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění, zjednodušeného režimu
Nebylo použito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Povinnost elektronické komunikace dle § 211 zákona je v účinnosti dle § 279 zákona od 18.
10. 2018.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Střet zájmů nebyl zjištěn.

m) Odůvodnění pro nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

n) Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3
Postup podle § 78 odst. 3 nebyl použit.

V Kutné Hoře, dne 20. 7. 2018

Ing. Josef Viktora
starosta města

