Název
zadavatele:

Město Litvínov

Sídlo:

náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

IČO:

00266027

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000087“
Předmět veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem veřejné
zakázky je oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Dále pak
technická činnost, revize a zkoušky včetně písemných protokolů, zajištění pohotovostní služby v průběhu
celé sezóny 2019/2020, po dobu 24 hodin denně a zajištění pronájmu, montáže a demontáže mobilních
ocelových konstrukcí a lešení pro kamerovou techniku.
Cena sjednaná ve smlouvě: 1.035.835 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Bilfinger Euromont a.s.

Sídlo:

Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO:

63147165

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Jednalo se o jedinou obdrženou nabídku, která zároveň splnila požadavky zadavatele.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.

25041444

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky
1.

Bilfinger Euromont
a.s.

IČO

Nabídková cena

Prvního pluku 224/20,
Karlín, 186 00 Praha 63147165
8

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

1.035.835

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:

1 /2

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Nebylo použito.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo použito.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
V Litvínově dne 17.5.2019
Ing. Petr Řeháček MBA, vedoucí odboru, v.r.
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