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 služby „ PD - Rekonstrukce sídliště Spáleniště - II. etapa,
odstranění stavby“.
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_690.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace za účelem odstranění stavby
na pozemcích parcelní číslo st. 2481 a st. 4484 ve vnitrobloku ulic V Zahradách x Kosmonautů x
Jungmannova x Pastýřská. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v čl. II
„Specifikace díla“ návrhu SOD (příloha č. 3 ZD).
Celková předpokládaná hodnota za předmět veřejné zakázky činí 150 000 Kč bez DPH.
CPV: 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů a 71320000-7 Technické
projektování.
3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na služby bylo zvoleno zjednodušené podlimitní řízení dle § 53
zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu ve smyslu § 53 odst. 1 zákona dne 15.06.2020
zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele.

4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
ELECTROSUN, s.r.o., Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ 28931, IČO: 25688553
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
119 000 Kč bez DPH a 143 990 Kč včetně DPH.
Pro realizaci předmětu plnění nebudou využiti žádní poddodavatelé:
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení bylo provedeno komisí jmenovanou zadavatelem.
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky
tato dílčí hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %.
2. Lhůta pro předání čistopisu PD (min. 45 a max. 90 kalendářních dnů od písemného
odsouhlasení hrubopisu PD) – váha 20 %.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou a zároveň jedinou, která zadavateli v zadávacím řízení
po vyloučení 2 účastníků zbyla, v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky, je nabídka
dodavatele ELECTROSUN, s.r.o. Hodnocení nabídek tak v souladu s ustanovením § 122 odst. 2
zákona nebylo provedeno. 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

3

Účastník
DESKRIPTO s.r.o.
Vaníčkova 315/7, Břevnov
169 00 Praha 6
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Strojírenská 4/7, Staré Hory
586 01 Jihlava
ELECTROSUN, s.r.o.
Bobnice, U Zvoničky 3
PSČ 28931

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Lhůta pro předání
čistopisu PD

24836117

110 000,00

15 kalendářních dnů

49974424

82 000,00

45 kalendářních dnů

25688553

119 000,00

60 kalendářních dnů

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení včetně odůvodnění
Číslo
nabídky

Účastník

2

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Strojírenská 4/7, Staré Hory
586 01 Jihlava
IČO: 49974424

1

DESKRIPTO s.r.o.
Vaníčkova 315/7, Břevnov,
169 00 Praha 6
IČO: 24836117

Odůvodnění vyloučení
Účastník byl vyloučen dle ustanovení § 48 odst. 2 písm.
a) ZZVZ, tj. že údaje předložené tímto účastníkem
nesplnily zadávací podmínky. Účastník nedodržel
podmínku stanovenou v Zadávací dokumentaci, když
upravil zadavatelem stanovený termín v návrhu SOD
realizaci pro předání hrubopisu PD.
Účastník byl vyloučen dle ustanovení § 48 odst. 2 písm.
a) ZZVZ, tj. že údaje předložené tímto účastníkem
nesplnily zadávací podmínky. Účastník nedodržel
podmínku stanovenou v Zadávací dokumentaci, když
v rámci 2. hodnotícího kritéria nabídl nižší lhůtu, než
byla zadavatelem stanovena.

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

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Antonín
Jalovec
Datum: 2020.09.30 08:50:58 CEST

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

