Město Litvínov

Název
zadavatele:

Město Litvínov

Sídlo:

náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

IČO:

00266027

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA
LITVÍNOVA“ – II. ETAPA“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000064“
Předmět veřejné zakázky: Zpracování stavebního a prostorového pasportu vybraných budov základních
a mateřských škol v majetku města Litvínova.
Cena sjednaná ve smlouvě: 314.049 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

GEODROM s.r.o.

Sídlo:

Hlavní 133/32, Moravany

IČO:

29305381

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky číslo P19V00000064 s názvem ,,Pasportizace
budov základních škol a mateřských škol v majetku města Litvínova'' - II. etapa doporučila zadavateli
přijmout nabídku uchazeče č. 2 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 314.049 Kč.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

A2-PORT s.r.o.

25424866

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

1.

MDP GEO, s.r.o.

Masarykova 202,
Luhačovice

25588303

340.876 Kč

2.

GEODROM s.r.o.

Hlavní 133/32,
Moravany

29305381

314.049 Kč

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen.
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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 střet zájmů.
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 09.07.2019
Hana Linhartová, technik odboru nakládání s majetkem, v.r.
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