Písemná zpráva zadavatele
podle § 85 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též
„ZVZ“)
„Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích
podél státní silnice I/2“
1.

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:
Statutární město Pardubice – MO Pardubice VI
Sídlo zadavatele:
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice IČ:00274046
DIČ:
CZ:00274046
Osoba oprávněná jednat: Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI

2.

Předmět zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v zadávacích
podmínkách původní (tj. hlavní) veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská
ve Starých Čívicích podél státní silnice I/2“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností.
Jedná se především o následující práce:
 Vytažení a odstranění velmi pevné betonové patky, kterou jsou spojeny obrubníky s žulovou
dvoulinkou, nahrazení dvoulinky kamenivem zpevněným cementem
 Výšková úprava a obetonování poškozených kanalizačních šachet
 Předláždění a úprava chodníčku u č. p. 389, který se propadl v období mezi dokončením
projektové dokumentace a zahájením stavebních prací
3.

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:

Nabídková cena: 308.612,82 Kč bez DPH.
4.

Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění.
5.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

MIROS MAJETKOVÁ a. s.
Hradecká 545
533 52 Staré Hradiště
IČ:27523934
6.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Z důvodu, že zadávací řízení bylo vedeno pouze s jediným zájemcem, nebylo v souladu s ustanovením
§ 79 odst. 6 ZVZ prováděno hodnocení nabídky.
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7.

Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím subdodavatelů:

Veřejná zakázka bude v plném rozsahu realizována vybraným uchazečem.
8.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

MIROS MAJETKOVÁ a. s.
Hradecká 545
533 52 Staré Hradiště
IČ:27523934
Nabídková cena: 308.612,82 Kč bez DPH
9.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu
vyloučení:

Žádný.
10. Identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzvání k podání nabídky, k jednání či k účasti
v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění skutečností:
Žádný.
11. Identifikační údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny:
Žádný.
12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez
uveřejnění:
Z rešerše provedené zadavatelem prokazatelně vyplývá naplnění podmínek použití jednacího řízení
bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a), neboť předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné
stavební práce, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původní (tj. hlavní) veřejné zakázky
a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
13. Důvod zrušení zadávacího řízení:
Žádný.

V Pardubicích dne 28.06.2016

....................................................
Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI
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