PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

ZŠ a MŠ 17. listopadu – rekonstrukce sociálních
zařízení

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Adresa zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO/DIČ zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

Zadavatel, město Kopřivnice, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro
veřejnou zakázku.

Označení zadavatele

Předmět veřejné zakázky

Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742
21 Kopřivnice, IČO 00298077.
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější
nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena
smlouva o dílo spočívající v provedení celkové
rekonstrukce sociálních zařízení spočívající ve
výměně rozvodů, dispozičních úpravách, výměnách
povrchových úprav a zařizovacích předmětů.

Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

9 435 347,30 Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 427 66 991.

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo

Není relevantní.
THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 427 66 991.
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rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru

Zadavateli byla doručena jediná nabídka, která splnila
veškeré požadavky zadavatele i zákona.

Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi

Není relevantní.

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

Není relevantní.

Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito

Není relevantní.

Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li
použito

Není relevantní.

Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo

Není relevantní.

Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity

Není relevantní.

Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

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

Není relevantní.
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Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

Není relevantní.

V Brně dne 21. 6. 2019

JUDr.
Michal
Šilhánek
________________________
Digitálně podepsal JUDr. Michal
Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679,
cn=JUDr. Michal Šilhánek,
sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.06.21 14:48:06
+02'00'

Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem
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