Domov pro Seniory v Hranicích, Krásňany 766, 351 24 HRANICE
Příspěvková organizace KARLOVARSKÉHO KRAJE
====================================================================================================

Název zadavatele: Domov pro Seniory v
Hranicích
Sídlo:

Krásňany 766
351 24 Hranice u Aše

IČO:

71175202

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky:
„Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půd. vestavby a sol. panelů na střechu
(změna stavby)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000186“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání
veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby:
„Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půd. vestavby a sol. panelů na střechu (změna
stavby)“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.
Zvolený druh výběrového řízení: VZMR otevřené s výzvou

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:
IČO:

ODEHNAL – STAVO s. r. o.
Podhradí 42, 352 01 Podhradí
25246208

Cena sjednaná ve smlouvě: 1.247.739,63 Kč bez DPH
1.434.900,57 Kč včetně DPH
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
S ohledem na to, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, neprovedl hodnocení podle kritéria
uvedeného v zadávací dokumentaci. Nabídka č. 1 splnila požadavky uvedené v zadávací
dokumentaci a hodnotící komise doporučila zadavateli s vybraným účastníkem podepsat
smlouvu.
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Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
---

Označení účastníků výběrového řízení:


ODEHNAL – STAVO s. r. o.

Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení:
---

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:
---

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):
---
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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 výběrového řízení, bylo-li výběrové řízení zrušeno:
---

V Hranicích dne 31. 5. 2019

Ing. Libor Syrovátka, ředitel

