Statutární město Chomutov

Název
zadavatele:

Statutární město Chomutov

Sídlo:

Zborovská 4602
43001 Chomutov

IČO:

00261891

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000143“
Předmět veřejné zakázky:
Část A:
Stavební práce v odborných učebnách pro výuku komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, technické a řemeslné obory a přírodní vědy ve 4 základních školách (5 objektech):
Sekce 1.
část A1 - ZŠ Chomutov Na Příkopech 895 - 2 učebny cizí jazyk s využitím informačních technologií
část A2 - ZŠ Chomutov Školní 1480 (objekt ul. Školní) - 1 učebna přírodní vědy s integrovanou
laboratoří, 1 učebna řemesla
část A3 - ZŠ Chomutov Školní 1480 (objekt ul. Beethovenova) - 1 učebna přírodní vědy
Sekce 2.
část A4 - ZŠ Chomutov Hornická 4387 - 1 učebna přírodní vědy, 1 učebna řemesla
část A5 - ZŠ Chomutov Kadaňská 2334 - 1 učebna přírodní vědy, 1 laboratoř, 1 učebna řemesla
Cena sjednaná ve smlouvě: 7 271 625,34 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Sídlo:

28. října 1025/1
430 01 Chomutov

IČO:

27328121

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
V rámci hodnocení ekonomické výhodnosti byly nabídky hodnoceny na základě nejnižší nabídkové
ceny (bez DPH). Vítězná nabídka účastníka řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a současně splňovala všechny kvalifikační a zadávací podmínky zadavatele, které byly stanoveny
zadávací dokumentací ze dne 8. 12. 2021.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

TECHNICAL CZECH s.r.o.

25480651
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Název

IČO

MM ELEKTRONIC CZ s.r.o.

05851190

SULKO s.r.o.

47976969

MACHT-CV, s.r.o.

25033964

Zábran Jan

75864193

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
Název
číslo
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

1.

ZKZ Chomutov, s.r.o.

Dolní 3354,
430 01 Chomutov

44567987

7 577 638,13 Kč
bez DPH

2.

VÝŠKOVÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
spol. s r.o.

Zdravotnická 5391,
430 03 Chomutov

25025830

8 040 519,51 Kč
bez DPH

3.

AMP Chomutov a.s.

Pražská 720/31,
430 01 Chomutov

25402188

8 472 868,71 Kč
bez DPH

4.

JAMPL-PSV s.r.o.

Prunéřov 386,
432 01 Kadaň

25014081

8 325 044,78 Kč
bez DPH

6.

JK stav - realizace
staveb s.r.o.

28. října 1025/1,
430 01 Chomutov

27328121

7 271 625,34 Kč
bez DPH

7.

STAVMAX Group
s.r.o.

Průmyslová 10,
431 51 Klášterec nad 06080090
Ohří - Vernéřov

7 305 179,89 Kč bez
DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název

Sídlo

IČO

HEKRA stavební s.r.o.

Cukrovarská 98/55, 196 00 Praha 24193453
9

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Firma HEKRA stavební s.r.o. podala nabídky do obou částí VZ. Zadavatel v souladu s bodem 2.1 ZD,
kde je uvedeno, že:
"účastník je oprávněn předložit nabídku pouze do části A nebo pouze do části B. V případě, že účastník
přesto podá nabídku do obou částí Veřejné zakázky, vyhrazuje si Zadavatel, že do hodnocení bude
zahrnuta pouze Nabídka s nižší Nabídkovou cenou, která byla tímto účastníkem nabídnuta za jednu
z částí Veřejné zakázky",
zahrnul do hodnocení pouze nabídku s nižší nabídkovou cenou. Z tohoto důvodu byla do hodnocení
zahrnuta nabídka pro část B VZ.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
nerelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
nerelevantní
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
nerelevantní
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Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
nerelevantní
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
nerelevantní
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
nerelevantní
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
nerelevantní
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
nerelevantní
V Chomutově dne 23.03.2022
JUDr. Marek HRABÁČ, primátor

JUDr. Marek Hrabáč
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento
dokument.
24.03.2022
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