město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
vnitroblok Kosmonautů“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_598.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě
vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst,
která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných
míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro osvětlení
chodníků.
3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce bylo zvoleno otevřené řízení dle § 52
zákona.

4. Účastníci zadávacího řízení

Číslo
nabídky

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Účastník

1

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb

2

HDT impex s.r.o.
Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263

1 030 396,00
990 077,10

5. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
6. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel shledal pochybnosti o úplnosti projektové dokumentace ve vztahu k vymezení
požadavků na vlastnosti a parametry veřejného osvětlení. Nepřesně, neúplně a zejména
v rozporu se zákonem vymezil požadavky týkající se svítidel pro veřejné osvětlení, která jsou
s ohledem na charakter předmětné zakázky pro plnění naprosto zásadní, čímž se dopustil
porušení ustanovení § 6 zákona.
Jelikož ve fázi posuzování nabídek nemůže zadavatel přijmout žádné opatření k nápravě výše
uvedených pochybení, které by mělo za následek porušení zákona, rozhodl zadavatel zrušit
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
7. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
e) zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,
f)

nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

21.08.2019

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec v. r., starosta

