OBEC VŠESTARY
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
Veřejná zakázka:

„Přístavba garáže HZ Rosnice"
Identifikace zadavatele:
Obec Všestary
Všestary 35, 503 12, Všestary, IČ: 00269760
Ing. Michal Derner, starosta
Veřejná zakázka podle předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je výstavba nové garáže na místě bývalé garáže, která byla v rámci předchozí stavby
odstraněna. Stavba byla započata dílčím plněním, a to zemními pracemi a betonáží základových pasů do
úrovně cca -0,30 m, základové patky pro přístřešek realizovány dosud nebyly. V této fázi byly práce na
stavbě ukončeny.
Nový objekt garáže bude přistavěn ke stávajícímu objektu číslo popisné 7.
Rozsah prováděných stavebních prací je dán projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
1 293 751 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:
Zakázku malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
výzvou dvěma zájemcům.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Poř.
číslo název uchazeče
1

ASJ s.r.o.

2

VALC, s.r.o.

adresa
Světí 8, 50 12 Všestary
Pražská tř. 13/84, 500 04
Hradec Králové

IČ

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

252 81 861

27.11.2017

15:00

455 37 151

28.11.2017

13:30

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen
Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
1

Obchodní firma: ASJ s.r.o.
Sídlo:
Světí 8, 50 12 Všestary
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
252 81 861

Odůvodnění výběru dodavatele:
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové
ceny bez DPH. Toto kritérium tak mělo v hodnocení váhu 100%. Zadavatel stanovil pořadí jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Na základě hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka účastníka ASJ s.r.o, Světí 8, 50
12 Všestary. Vzhledem k tomu, že nabídka tohoto účastníka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení a
byla vyhodnocena jako nejvhodnější, byla nabídka tohoto dodavatele vybrána jako nejvhodnější.

Označení poddodavatelů dodavatele:
Označení poddodavatelů nebylo ve výzvě požadováno
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Zjednodušený režim nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno a ani nebyl zaveden dynamický nákupní systém.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídky byly podávány písemně v listinné podobě, neboť zákon podání nabídek malého rozsahu v
listinné podobě uvedenému zadavateli umožňuje. Povinnost používat elektronické komunikační
prostředky mezi zadavatelem a dodavatelem pro tohoto zadavatele platí až od 18. 10. 2018 a to pro
zakázky v režimu zíkona.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3:
Požadavek na prokázání obratu nebyl stanoven.
Ve Všestarech, dne 10.12.2017
Ing. Michal Derner
starosta obce Všestary
2

