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 ,,Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní
krytiny a oprava krovu“.
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_606.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava poškozených prvků krovu objektu
Kostela svaté Kláry v Chebu.
CPV 45261910-6 - Opravy střech.
3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce bylo zvoleno zjednodušené podlimitní řízení
dle § 53 zákona.
Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 zákona dne 03.07.2019 zveřejněním výzvy k
podání nabídky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
BOLID M s.r.o., Praha, Voršilská 2085/3, PSČ 11000, IČO: 26347741.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
3 619 381 Kč bez DPH.
4 379 451 Kč včetně DPH.
Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.
Nabídka výše uvedeného dodavatele byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako
nejvýhodnější.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo. Na základě výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH bylo komisí sestaveno pořadí nabídek.
Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu a jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka vybraného dodavatele byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
se závěrem, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
5. Účastníci zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1.
2.

Účastník
BOLID M s.r.o.
Praha, Voršilská 2085/3, PSČ
11000
KLEMPEX Vacek s.r.o.
Cheb - Pelhřimov 38, PSČ 35002

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí nabídek

26347741

3 619 381

1.

27971708

3 916 279

2.

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
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) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,

f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

17.10.2019

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

