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 zhotovitele stavebních prací

ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu

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 byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na
zhotovitele stavby ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu v rozsahu dle projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.
Cena sjednaná ve smlouvě
--b) použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění na stavební práce.
c) označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)
FORTEX – AGS, a.s.
Jílová 1550/1,787 92 Šumperk
IČO 00150584
Nabídka účastníka zadávacího řízení (2)
VODA CZ SERVICE s.r.o.
Hořenice 45, 551 01
IČO 27545547
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
--f) označení 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
Rada města Krnova dne 4. 10. 2021 (č. usnesení 2839/71/RM/2021) rozhodla jménem zadavatele
v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby ČOV Krnov
- Krásné Loučky - oprava objektu, když v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodu ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval
Odůvodnění:
Zadavatel vyhlásil podle § 53 zákona a násl. zákona veřejnou zakázku na zhotovitele stavby ČOV
Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu, a to uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu
zadavatele dne 12. 8. 2021. V zadávací dokumentaci v čl. 1, odst. 4, bodu 4.3 stanovil zadavatel výši
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to 2.121.225,00 Kč bez DPH.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 13. 9. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím
elektronického nástroje dvě nabídky. Posouzením obou nabídek bylo zjištěno, že nabídkové ceny
těchto účastníků zadávacího řízení vysoce překračují celkovou předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, jejichž důsledkem je nedostatek finanční prostředků, a tedy nemožnost jejího řádného
financování ze strany zadavatele. S ohledem na tuto objektivní skutečnost, která nastala v průběhu
zadávacího řízení a jde tak o důvod zvláštního zřetele, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení dále pokračoval, když pro financování a samotnou realizaci veřejné zakázky nemá
dostatek finančních prostředků, nezbývá zadavateli než zadávací řízení zrušit, jak je uvedeno výše.
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 12. 10. 2021
https://zakazky.krnov.cz
vyhotovila společnost RECTE.CZ, s.r.o.

