Zadavatel veřejné zakázky

Město Krnov
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
k veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění na dodávky

Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Zadavatel:
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
Oprávněná osoba:
Ing. Tomášem Hradilem, starostou
IČO:
002 96 139
Profil zadavatele:
https://zakazky.krnov.cz
Předmět:
Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na provedení modernizace zabezpečení
vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. v rozsahu dle přílohy č. 2
(specifikace předmětu plnění) a 3 (smlouvy o dílo) zadávacích podmínek. Součástí plnění je rovněž i
provozní podpora po dobu pěti let.
Cena sjednaná ve smlouvě
cena celkem bez DPH
21% DPH
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH

3 872 305,00 Kč
813 184,00 Kč
4 685 489,00 Kč

b) použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění na dodávky.
c) označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)
Rexonix s.r.o.
Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
IČO 04493982
Nabídka účastníka zadávacího řízení (2)
FITCOM s.r.o.
Sv. Ducha 2279/7, 794 01 Krnov
IČO 603 20 117
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 04493982

f) označení poddodavatelů
Vybraný dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky realizovat bez poddodavatelů.
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
h) odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
Irelevantní s ohledem na písm. e).
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Jiné komunikační prostředky nebyly použity. Nabídky byly podány pouze elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://zakazky.krnov.cz.
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl –li střet zájmů
zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmu.
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Irelevantní.
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
---------------

***
Zveřejněno na profilu zadavatele dne 4. 10. 2021
https://zakazky.krnov.cz
vyhotovila společnost RECTE.CZ, s.r.o.

