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

Zadavatel
se sídlem
IČO

:
:
:

Město Králův Dvůr
nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
00509701

Název veřejné zakázky

:

Havarijní oprava části střechy

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krovu a střešního pláště vymezené části zámku
ve Městě Králův Dvůr. Zámek je kulturní památkou.
Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena za dílo činí 4 881 655,15 Kč bez DPH.
Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na stavební práce byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka účastníka:
Tomáš Chalupa
Příčná 90, 267 01Trubín
IČO: 17035422
(dále jen „Účastník 1“)
Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:
JK střechy s.r.o.
Tovární 218, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 02040808
(dále jen „Účastník 2“)
Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka účastníka:
TESLICE CZ s.r.o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
IČO: 27775003
(dále jen „Účastník 3“)
Nabídkou s pořadovým č. 4 byla nabídka účastníka:
Izoltec hydroizolační technologie s.r.o.
Petlery 64, 431 51 Domašín
IČO: 03607585
(dále jen „Účastník 4“)

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nepoužito.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Vybraným dodavatelem je společnost Izoltec hydroizolační technologie s.r.o., se sídlem
Petlery 64, 431 51 Domašín, IČO: 036 07 585.
Označení poddodavatele/ů
Účastník nemá poddodavatele.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno/ Nejednalo se o zavedení dynamického nákupního systému.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronického nástroje.
Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Veřejná zakázka tvoří jednotný předmět plnění, nelze rozdělit na části.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.
3 ZZVZ
Nepoužito.
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