PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce

„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Lhůta pro podání nabídek do

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
08.07.2019 do 10:00 hod
prodloužena do 02.08.2019 do 10:00 hod

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedenou v součtovém režimu s budoucí veřejnou zakázkou
“Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov“, která je součástí akce, na kterou zadavatel
podal žádost o podporu do výzvy v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v
těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).
Charakteristika odstraňovaných (demolovaných) staveb:
Objekt „A“ - objekty na pč. 804+346/13 - Objekt bývalé „vodárny" - část objektu (sever) byla v
minulosti využívána jako objekt pro plnění vody do parních lokomotiv. Ostatní prostory objektu byly
využívány jako kanceláře, nocležna, sklady, služební místnosti apod. V současnosti bez využití. Na
pozemku p.č. 346/13 – garáž - v současnosti bez využití. K objektům přináležejí související
exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/35, 346/37.
Objekt „B“ - objekt na pč. 346/12 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu.
Objekt typu "Administrativní budova". Původně budova ČD - sociální zařízení pro vlakové čety,
posunovače, služební místnosti s možností krátkodobého ubytování, následně kanceláře + šatny, v
současnosti bez využití. K objektu přináležejí související exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky,
septik, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/33, 346/34, 346/35.
Objekt „C“ - objekt na p.č. 803 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu. "Přízemní
objekt" - prvotní využití nezjištěno, následné využití - šatny, kanceláře, dílny, soc.zařízení. V
současnosti bez využití.
Objekty (práce) „D“ - další objekty související s demolicí v zájmovém území (zaslepení/odpojení
přípojek vody, kanalizace, plynu; šachty, jímky, oplocení apod.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 441 614,00 Kč bez DPH – v zadávací dokumentaci
zadavatelem nebyla uvedena.

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena sjednaná ve Smlouvě s vítězným dodavatelem: 1 721 273,00 Kč bez DPH

4.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo nabídky
1
3
4
5
6
7

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
účastníků
AQUATEST a.s.
POLANSKÝ GROUP a.s.
TREPART s.r.o.
PB SCOM s.r.o.
ANTISTAV s.r.o.
BIGGEST construct s.r.o.

IČO
44794843
27633896
25917838
25397087
03361985
05278627
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8
9
10
11
12
13
14
15

6.

MARENT DEMOLICE s.r.o.
NEXTA s.r.o.
SUAS – stavební s.r.o.
DEKONTA, a.s.
ZEMPRA DC s.r.o.
AVE sběrné suroviny a.s.
Algon, a.s.
MORKUS Morava s.r.o.

26390931
27282597
61779539
25006096
25480065
00671151
28420403
27848485

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníků

13.

IČ

AVE sběrné suroviny a.s.

00671151

Odůvodnění výběru:
Nabídka účastníka č. 13 AVE sběrné suroviny a.s. splnila veškeré požadavky účasti v zadávacím
řízení stanovené zákonem a zadavatelem. Nabídka byla hodnocena dle dílčího kritéria nejnižší
nabídková cena. Nabídka účastníka č. 13 AVE sběrné suroviny a.s. byla vybrána jako nejvhodnější.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi.
Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníků

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

9.

IČ
49356089

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita.

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito.
Nepoužito.
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11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu bylo-li použito.
Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo.
Nepoužito.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Jiné komunikační prostředky než elektronické nebyly použity. Veškerá komunikace mezi zadavatelem
a účastníky, včetně podání nabídek, proběhlo prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
EZAK.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn.
Střet zájmů nebyl zjištěn.

15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nerelevantní.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3.

V Sokolově dne 11.10.2019
Zadavatel:

Podpis:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Renata Oulehlová, starostka
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