č.j. ORRI/14173-20/776-2020/surm

V Rumburku, dne 15.04.2020

Písemná zpráva zadavatele
(podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), o podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20,
ul. Vrchlického, Rumburk“, tuto zprávu.

I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
Jiřím Pimparou, místostarostou

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nástavby objektu bytového domu. Rekonstrukce je
zapotřebí z důvodu zatékání do objektu, tvorbě plísní a vzniku tepelných mostů. Bude provedena
demontáž stávajícího střešního pláště a sádrokartonových podhledů (kromě vodorovných),
odstranění některých teras, větracích hlavic vzduchotechniky, kanalizace a hromosvodu. Poté bude
doplněn krov o nové části nad odstraněnými terasami, nadezděny atiky a určité pozednicové stěny.
Dále budou osazena nová střešní okna, výlezy na střechu, udělány nové sádrokartonové
konstrukce a provedena kompletně nová konstrukce střešního pláště včetně jeho odvodnění.
Proběhne i výměna některých klempířských prvků a hromosvodu včetně jeho revize po skončení
celkové rekonstrukce. Součástí je i výměna veškerých lodžií na objektu.
Smlouva o dílo byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 14.04.2020.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného účastníka a činí celkem
10.029.172 Kč bez DPH.
II.

Použitý druh zadávacího řízení
Zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

III.

Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1
WAKOS, s.r.o.
Vrchlického 1023/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČ: 62241834

IV.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

V.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Byla obdržena pouze jediná nabídka, od firmy WAKOS, s.r.o., Vrchlického 1023/10, Rumburk 1,
408 01 Rumburk, IČ 62241834, tudíž nebylo provedeno hodnocení nabídek. Tato nabídka splnila
požadavky stanovené zadávací dokumentací i ZZVZ a zadavatel rozhodl v souladu s § 122 odst. 2
ZZVZ o výběru této nabídky.

VI.

Označení poddodavatelů
Účastník využije poddodavatelů:
SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017 – výměna sestav
výplní lodžií

VII.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Nebylo použito.

VIII.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.

IX.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.

X.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

XI.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele E-ZAK.

XII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
U žádných osob nebyl zjištěn střet zájmů.

XIII.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

XIV.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Digitálně podepsal Jiří Pimpara
Datum: 15.04.2020 14:52:37 +02:00

