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: Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa
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 I. etapy stavby "Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice",
spočívající v rekonstrukci stávající uhelné kotelny umístěné v památkově chráněném objektu zámku
v Horažďovicích na kotelnu s plynovými kondenzačními kotli, včetně rekonstrukce a doplnění systému
vytápění. Zároveň bude realizováno prodloužení plynového řadu s napojením na stávající plynový řad
umístěný v chodníku podél komunikace Strakonická v délce cca 90 m, vybudování nové plynové
přípojky o délce cca 2m a zřízení venkovního domovního plynovodu do stávající kotelny v suterénu
objektu o délce cca 30m.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 – stavební úpravy objektu zámku,
SO 02 – prodloužení plynového řadu s přípojkou
3. Cena sjednaná ve smlouvě
10.687.425,96 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZoZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo
1
2
3

Název účastníka
LS stavby s.r.o.
ŠAFINVEST, s.r.o.
ŠTROB &, spol. s r.o.

IČO
Nýrsko, Palackého 764
Písek, Kollárova 511/1
České Budějovice, Senovážné nám. 231/7

64834042
28078756
14498758

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 2 v pořadí doručení: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511/1, Písek, IČO: 28078756
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.
8. Označení poddodavatele
Dodavatel nevyužije poddodavatele.
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
V Horažďovicích dne 06.01.2022
Ing. Michael Forman, starosta

