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 B“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000143“
Předmět veřejné zakázky:
Část B:
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 (4 objektech):
Sekce 1.
část B1 - ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 - 2 učebny cizí jazyky s využitím
informačních technologií
část B2 - ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 - 2 učebny přírodní vědy, 1 učebna laboratoř
Sekce 2.
část B3 - ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 - 2 učebny přírodní vědy
část B4 - ZŠ Chomutov, Písečná 5144 - 1 učebna cizí jazyk s využitím informačních technologií,
1 učebna přírodní vědy s integrovanou laboratoří
Cena sjednaná ve smlouvě: 6 552 208,20 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

OC - Company s.r.o.

Sídlo:

Blatenská 1161/46, 430 01 Chomutov

IČO:

04855752

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

FLIT s.r.o.

49903292

Statutární město Chomutov

Název

IČO

SALVÉT ČR s.r.o.

28678885

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
Název
číslo
nabídky
HEKRA stavební
5.
s.r.o.

Sídlo

IČO

Nabídková cena

Cukrovarská 98/55,
196 00 Praha 9

24193453

6 594 035,86 Kč
bez DPH

8.

OC - Company s.r.o.

Blatenská 1161/46,
430 01 Chomutov

04855752

6 552 208,20 Kč
bez DPH

9.

NEFO elektro s.r.o.

Na Bělidle 949,
430 01 Chomutov

28721497

6 950 995,08 Kč
bez DPH

10.

Alpin Mont Servis
s.r.o.

Ruská 94/68,
417 01 Dubí

25491270

8 539 638,08 Kč bez
DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název

Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
nerelevantní
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
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

Statutární město Chomutov

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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