Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

KK/2425/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky:
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v
Sokolově - stavební práce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000241“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy
areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, v Sokolově za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události
tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek
integrovaného záchranného systému k mimořádné události, v rozsahu specifikovaném
projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je také
dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků
publicity, informace o projektu a financování a pamětní desky.
Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ z Integrovaného regionálního
operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof“, na základě 36. Výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296.
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

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

ISSO Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČO:

18248675

Cena sjednaná ve smlouvě: 21 600 444,12 Kč včetně DPH

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Vybraná nabídka byla zadavatelem posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka
splnila veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně požadované kvalifikace
účastníka.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:




ELEKTRO UNIT spol. s r. o., Tovární 621, 356 01 Sokolov, IČO: 25238604
Radek Tirala, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČO: 61766453
MP – Vzduchotechnika s. r. o., Závodu míru 638/23a, 360 17 Karlovy Vary, IČO:
28032306

Označení účastníků zadávacího řízení:




STABIA s. r. o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO: 29111021
SWIETELSKY stavební s. r. o. (odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD), Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599
ISSO Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO:
18248675

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího 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):
---

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:
---

Zpracovala: Ing. Andrea Černá

Karlovy Vary 2. 7. 2019

