KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

KK/2034/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky:
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000223“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy Základní školy Ostrov,
příspěvkové organizace, které spočívají ve vybudování bezbariérového přístupu do 1. NP,
součástí předmětu plnění je také výstavba skleníku pro výuku, pergoly, instalace výukových a
terapeutických prvků na travnaté ploše a přístavba vertikální zdvižné plošiny pro imobilní pro
Základní školu Ostrov, příspěvkovou organizaci.
Zvolený druh výběrového řízení: VZMR otevřené s výzvou

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
--Cena sjednaná ve smlouvě:
---
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Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
---

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
---

Označení účastníků výběrového řízení:
Část č. 1 – „Zajištění bezbariérového přístupu“
--Část č. 2 – „Venkovní učebna“
STAVMAX Group s. r. o. - Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 06080090
Část č. 3 – „Keramická dílna“
--Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení:
Část č. 1 – „Zajištění bezbariérového přístupu“
--Část č. 2 – „Venkovní učebna“
STAVMAX Group s. r. o. - Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 06080090
Část č. 3 – „Keramická dílna“
--Odůvodnění vyloučení účastníků:
Nabídka nesplnila požadavky zadavatelem stanovené v zadávací dokumentaci. Účastník č. 1 STAVMAX Group s. r. o. uvedl na více místech nabídky rozdílnou nabídkovou cenu.
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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):
---

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):
---
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Důvod zrušení výběrového řízení, bylo-li výběrové řízení zrušeno:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel v části č. 1 „Zajištění bezbariérového přístupu“ a části
č. 3 „Keramická dílna“ neobdržel žádnou nabídku a v části č. 2 – „Venkovní učebna“ obdržel
pouze jednu nabídku, která byla pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci vyloučena, zadavatel rozhodl o zrušení všech části výběrového řízení.
Zpracovala: Ing. Andrea Černá

Karlovy Vary 4. 6. 2019
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