PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky
Zadavatel:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
Název veřejné zakázky: Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21 TI
Horažďovice)
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky:
podlimitní
(dále jen „VZ“)
1. Označení zadavatele
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
(dále jen „Zadavatel“)
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Základní technická vybavenost Loreta", spočívající v
realizaci stavebních prací souvisejících s vybudováním nového vodovodního řadu včetně přípojek,
kanalizační stoky včetně přípojek, komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení a vegetačních
úprav. V rámci vyhrazené změny závazku se jedná o vybudování plynovodního řadu včetně přípojek a
souvisejících VRN.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 150 - Mobiliář
SO 200 - Komunikace
SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98
SO 300 - Sadové úpravy
SO 400 - Kanalizace
SO 401 - Kanalizace
SO 402 – Kanalizační přípojky
SO 500 - Vodovod
SO 501 - Vodovod
SO 502 – Vodovodní přípojky
SO 600 - Veřejné osvětlení
SO 650 - Veřejný rozhlas
SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady
Předmětem projektu je i jako vyhrazená změna závazku stavební objekt
SO 800 - Plynovod
SO 801 - Plynovod
SO 802 – Plynovodní přípojky
SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod
3. Cena sjednaná ve smlouvě
17.970.563,67 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZoZVZ.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo

Název účastníka

IČO

1
2
3
4

LS stavby s.r.o.
Silnice Klatovy a.s.
COLAS CZ a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

64834042
45357307
26177005
48035599

5

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511/1, 397 01 Písek

28078756

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je:
Účastník 1: LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČO: 64834042
Výše uvedený účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvhodnější, v souladu s pravidly hodnocení a údaji o hodnotících kritériích
uvedených v zadávací dokumentaci.
V souladu s bodem 11.2. zadávací dokumentace zadavatel provedl před výběrem posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny tohoto účastníka dle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci a
vyzval účastníka k písemnému vysvětlení. Účastník zdůvodnil stanovení své nabídkové ceny a
deklaroval skutečnosti dle § 113 odst. 4 písm. a) i b) ZZVZ.
Smlouva o dílo byla projednána Radou města na 57. zasedání dne 12.04.2021 a schválena
Zastupitelstvem města na 13. zasedání dne 31.05.2021. Termín uzavření smlouvy o dílo odpovídá
termínům jednání výše uvedených orgánů zadavatele.
8. Označení poddodavatele
Název
IČO
adresa
Šumavské zahrady s.r.o. 29112958 Klatovy III, Janovická 776
VEToP spol. s r.o.
48363383 Staňkov I, Vodní 375
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nerelevantní. Podání nabídky bylo realizováno elektronickými prostředky.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nerelevantní
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3
Nerelevantní

Digitálně podepsal

V Horažďovicích dne 08.06.2021

Ing. Michael Ing. Michael Forman
Datum: 2021.06.08
Forman
12:10:04 +02'00'
Ing. Michael Forman, starosta

