OBEC TUCHLOVICE; IČ: 00235041
U Staré školy 83,
273 02 Tuchlovice
http://www.ou-tuchlovice.cz/

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

Označení veřejné zakázky
Název zakázky: „NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY KAČICE A TUCHLOVICE“
Typ zakázky podle předmětu plnění

stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky

3 100 000,00 Kč bez DPH

Typ zakázky podle předpokládané hodnoty

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení

mimo režim zákona ZZVZ

Zveřejnění Zadávací dokumentace

http://www.ou-tuchlovice.cz/smlouvy-a-vyberova-rizeni/

Datum zahájení zadávacího řízení

9.11 2016

Konečné datum a hodina pro příjem nabídek

25.11 2016 do 9:00 hodin

Datum a hodina otevírání obálek

25.11 2016 v 09:05 hodin

1. Označení zadavatele
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
tel.:
mob.:
E-mail

OBEC TUCHLOVICE
U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
00235041
CZ00235041
312 657 020
725 827 160
obecniurad@ou-tuchlovice.cz

2. Předmět veřejné zakázky: stavební práce spojené s výstavbou cyklostezky
Předmět veřejné zakázky byl klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódem předmětu veřejné
zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45233162-2 – výstavba cyklistických stezek.
3. Poskytnutí Zadávací dokumentace
Osloveno bylo 5 dodavatelů, o nichž zadavatel ví, že jsou schopni plnění veřejné zakázky poskytnout.
Ve lhůtě pro podání nabídky si zadávací dokumentaci vyžádalo další 2 zájemci o účast v soutěži

4. Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881, DIČ: CZ 62743881
5. Nabídková cena nejvýhodnější nabídky
2 499 938,59 Kč bez DPH
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6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881, DIČ: CZ 62743881
Komise jedinou doručenou nabídku nehodnotila a zaměřila se na přijatelnost nabídky z hlediska
hodnotících kritérií
8. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
9. Hodnotící kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH
Délka záruční doby za dokončené dílo v měsících (max. 120 měsíců)
Délka praxe stavbyvedoucího v letech (min 7 roků)

1.
2.
3.

váha 80%
váha 10%
váha 10%

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Hodnocení nabídek
Účastník

pořadí
xxxxx

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, DIČ: CZ 62743881

nabídková cena
v Kč bez DPH
2 499 938,59

Záruční lhůta
v měsících

Praxe stavby
vedoucího

120

31 let

15. Ostatní informace
15.1 Přijatelnost nabídky:
a) nabídková cena je nižší, než předpokládaný objem zakázky stanovený položkovým rozpočtem
b) záruční doba 120 měsíců je pro zadavatele výhodná
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c) praxe a zkušenosti stavbyvedoucího jsou pro zadavatele výhodné
d) zadavatel má s kvalitou práce a dodržováním termínů a postupů dodavatele dobré zkušenosti
15.2 Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a
povinností souvisejících se zadávacím řízením. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek
nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní.

V Ústí nad Labem, dne 28.11 2016
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