Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu životního prostředí
Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se jedná
o zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Směrnicí Městyse Plaňany č. 1/2014 ze dne 11. 2. 2014, za aplikace
podmínek Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne 14. 3. 2014 s účinností od 18. 3. 2014.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Název zakázky:

„Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín“
2. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, zvolený druh zadávacího řízení a cena
sjednaná ve smlouvě:
Název:
Městys Plaňany
sídlo:
Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ, DIČ:
002 35 636, CZ00235636
statutární orgán: Mgr. Martin S. Charvát, starosta
tel., fax::
+420 321 792 101, +420 321 792 124
e-mail:
mestysplanany@seznam.cz

identifikační údaje
zadavatele:

předmět veřejné
zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce rybníka
na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín.

zvolený druh
zadávacího řízení:

Jedná se o zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

cena sjednaná
ve smlouvě:

1 871 793,88 Kč bez DPH
slovy:jedenmilionosmsetsedmdesátjednatisícsedmsetdevadesáttřikorun/88

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče
obchodní název:
právní forma:
místo podnikání:
IČ:

VEKTRA, spol. s r.o.
společnost s ručením omezeným
Libenice 52, 280 02 Kolín
470 52 686

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle výše nabídkové ceny – jediného kritéria stanoveného ve
výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Jako vítězná byla ustanovena nabídka uchazeče č. 4,
jehož nabídková cena byla nejnižší. V celkovém hodnocení byly nabídkové ceny ostatních hodnocených
uchazečů vyšší, proto byli tito uchazeči odmítnuti, resp. se umístili dle ceny sestupně na dalších místech v
pořadí úspěšnosti.
V průběhu jednání žádný člen hodnotící komise nezastával odchylný názor od názoru většiny.
5. Identifikační údaje všech uchazečů včetně jednotlivých nabídkových cen:
poř.
číslo:

obchodní firma:

Sídlo / místo podnikání:

právní
forma:

IČ:

nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

TELSIG–servis, spol. s r.o.

Velký Osek, Motel U Jezera 767
281 51 Velký Osek

s.r.o.

498 25 771

2 011 412,00 Kč

2.

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4

s.r.o.

251 17 947

2 060 695,58 Kč

3.

GASKO, spol. s r.o.

Klejnarská č.p. 155/IV
280 02 Kolín IV

s.r.o.

451 46 454

1 946 585,45 Kč

4.

VEKTRA, spol. s r.o.

Libenice 52
280 02 Kolín

s.r.o.

470 52 686

1 871 793,88 Kč

5.

VPK Suchý s.r.o.

Komenského náměstí 135
281 44 Zásmuky

s.r.o.

270 85 201

1 966 767,07 Kč
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6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení včetně odůvodnění
V průběhu zadávacího řízení byli vyloučeni tito uchazeči
Uchazeč 2 - ZEPRIS s.r.o.
uchazeč ve své nabídce neprokázal svou ekonomickou a finanční způsobilost ve smyslu § 50, odstavec 1),
písmeno c) a nepředložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a podal nepřijatelnou
nabídku.
Uchazeč 3 - GASKO, spol. s r.o.
uchazeč ve své nabídce neprokázal svou ekonomickou a finanční způsobilost ve smyslu § 50, odstavec 1),
písmeno c) a nepředložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Z nabídky uchazeče není zřejmé, která z předložených referenčních zakázek k prokázání technických
kvalifikačních předpokladů uchazeče obsahuje novostavbu nebo obnovu rybníka a dále v nabídce uchazeče není
předložen seznam techniků či technických útvarů.
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a podal nepřijatelnou
nabídku.
7. Hodnocené nabídky neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, k vyloučení uchazeče z tohoto důvodu nedošlo.
8. V průběhu zadávacího řízení ani po jeho dokončení nevznikl důvod ke zrušení zadávacího řízení.
9. Tato zpráva bude v souladu se zněním § 85, odstavec 4 zveřejněna na profilu zadavatele
nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

V Plaňanech, dne 17. 6. 2014

Mgr. Martin S. Charvát, starosta
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