Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„"Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: Karlovarský kraj - rozšíření
kapacity budovy C - krajské knihovny" v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a
využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000614“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je zajištění činností při projektové přípravě na
provedení stavby v rámci rozšíření kapacity budovy C - krajské knihovny (PD, projektová příprava, stavební
povolení, územní řízení).
Cena sjednaná ve smlouvě: 5 573 880,00 / 299 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Ing. arch. Míka Miroslav

Sídlo:

Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázně

IČO:

10337075

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč byl vybrán na základě splnění kvalifikace.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
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Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
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):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Karlových Varech dne 31.10.2017
Mgr. Veronika Vodičková , vedoucí odboru, v.r.

2 /2

