Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl.
budově Bedřichov - dokončení akce JŘBÚ

zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Královéhradecký kraj
Sídlo:
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:
70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, vyvolané realizací
předmětu díla původní veřejné zakázky s názvem: SOL Trutnov – oprava střechy,
zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov dokončení akce. Konkrétně se jedná o stavební práce v souladu se změnovými listy č.
1 - 7.
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
Nabídková cena:
782 921,68 Kč bez DPH
4. Zvolený druh zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Uchazeč: REVIST s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4, IČ 24815756
6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Z důvodu zadávání jedinému zájemci nebyla hodnotící kritéria stanovena (§34
odst. 2 písm. i) zákona). Uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zákonem a
výzvou k jednání.

7. Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím
subdodavatelů:
Žádný.
8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
Číslo
Obchodní firma
Nabídková cena bez DPH
nabídky
1
REVIST s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00
782 921,68
Praha 4, IČ 24815756

9. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
včetně důvodu vyloučení:
Žádný.
10. Identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzvání k podání nabídky, k jednání či
k účasti v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění skutečností:
Žádný.
11. Identifikační údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny:
Žádný.
12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním a jednacího
řízení bez uveřejnění:
Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s
§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny
všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž
stavební práce budou zadány témuž dodavateli. Tyto práce nemohou být technicky
nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a celkový rozsah těchto
dodatečných prací nepřekročil 30 % ceny původní veřejné zakázky.
13. Důvod zrušení zadávacího řízení
Žádný.
V Hradci Králové dne 5. 8. 2016
………………………………………………..
Královéhradecký kraj
Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření
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