č.j. ORRI/7853-21/5247-2020/surm

V Rumburku, dne 03.03.2021

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 „Revitalizace sídliště Na Valech“, tuto zprávu.

I.

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

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
Jiřím Pimparou, místostarostou
„Revitalizace sídliště Na Valech“
(součástí je projekt „Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na
valech Rumburk“, reg. č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011489)

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace sídliště, kde je zapotřebí, aby jako první byly zahájeny
práce na vybudování dešťové kanalizace s retenční nádrží – tato část je financována z OPŽP. Dále
pak můžou následovat veškeré ostatní stavební práce. Budou zde upraveny komunikace, přidány
zpomalovací prahy při vjezdu do upravované zóny, kompletní předělání provizorního parkoviště,
které stojí na ploše po bývalých stavebninách. Nově budou udělány i chodníky mezi panelovými
domy, dále pak veřejné osvětlení. U části zaměřené na budování veřejného WC se nepočítá zatím
s umístěním kabiny WC, avšak inženýrské sítě a úprava plochy jsou součástí VZ.
CPV:
45000000-7
45110000-1
45112000-5
45223300-9
45233120-6
45233160-8

Stavební práce
Demolice a zemní práce
Výkopové a zemní práce
Výstavba parkovišť
Výstavba silnic
Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Smlouva o dílo byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 16.02.2021.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného účastníka a činí celkem
13.720.000 Kč bez DPH.
II.

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

III.

Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
IČ: 25042751
Účastník 2
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
Účastník 3
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881
Účastník 4
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
Účastník 5
Gardenline s.r.o.
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201
IČ: 27263827
Účastník 6
Raeder & Falge s.r.o.
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002
IČ: 28714989
Účastník 7
GREEN PROJECT s.r.o.
Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243
IČ: 27195783

IV.

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

V.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
V rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel 7 nabídek. Hodnocení nabídek probíhalo podle
jediného kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější byla
zadavatelem vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, účastníka PORR a.s., se sídlem
Olbrachtova 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 450030, která splnila veškeré požadavky
stanovené zákonem i zadávacími podmínkami.

VI.

Označení poddodavatelů
Účastník nevyužije poddodavatelů.

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
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