PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učeba 3. NP,
ČÁST 1

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO:

00254657

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic

2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávka nábytku do ZŠ jazyků – odborná učebna
3. NP. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace v rámci projektové
dokumentace s názvem „Rekonstrukce a modernizace učeben v ZŠ jazyků, Karlovy Vary, Libušina – 3.
patro“, č. zakázky 9140-25, zpracovatel BPO spol. s r.o.

3 Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 596.447,86 Kč bez DPH.

4 Zvolený druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Zistav s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17
Karlovy Vary

26316803

DESIGNSTAV KARLOVY
VARY s.r.o.

Mezirolí 161, 362 25 Nová
Role

01486381

1

2
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6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich vyloučení
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka.

7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Zistav s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

26316803

8 Odůvodnění výběru dodavatele
Hodnocené nabídky byly seřazeny podle výše jejich nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší, čímž
bylo získáno výsledné pořadí nabídek, které je uvedeno v následující tabulce. V prvním řádku je
uvedena vítězná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na následujících řádcích postupně další
účastníci, kteří skončili na dalších místech.

Pořadové
číslo

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Nabídková
cena
celkem v Kč bez
DPH

1.

ZISTAV s.r.o.

U hřiště 301/14,
Karlovy Vary

36017

26316803

596.477,-

2.

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY s.r.o.

Mezirolí 161, 36225 Nová
Role

01486381

635.118,94

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku účastníka ZISTAV s.r.o. jako nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou celkem bez DPH.

9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření
V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.
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