Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

KK/509/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy
objektu trafostanice – výkon TDS“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000008“

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění technického
dozoru stavebníka (dále TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
Sídlo:
IČO:

Saffron Universe, s. r. o.
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
03595269

Cena sjednaná ve smlouvě: 400.000,- Kč včetně DPH.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka byla zadavatelem posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
---

Označení účastníků zadávacího řízení:



INVESTON s. r. o., Koptova 1230/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 18226680
Saffron Universe s. r. o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČO: 03595269

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 8. 2. 2019

