Identifikační údaje zadavatele
Název
Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad
Labem
IČ
00277819
Osoba oprávněná jednat
Ing. Jan Jarolím, starosta města
jménem či za zadavatele
Název, duh, režim zakázky, část zakázky
Název zakázky
Dvůr Králové nad Labem – vrtné práce, hydrodynamické
zkoušky a doprovodné práce
Druh zakázky
veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
Druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3
písm. a) a § 53 zákona
Režim zakázky
Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě:

Použitý druh zadávacího řízení:

Označení účastníků zadávacího
řízení:

Označení vyloučených

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce a
služby, které spočívají zejména ve vrtných pracích,
hydrodynamických zkouškách a doprovodných
pracích, v technických podmínkách ve smyslu § 37
odst. 1 písm. b) zákona stanovených zadávací
dokumentací.
4.696.375,00 Kč bez DPH;
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na
příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj.
daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle §
92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně
je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění
(objednatel).
Zjednodušené podlimitní řízení (podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce zadávaná formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53
zákona).
1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01
Chrudim
IČO: 15053695
2. VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty
535/16, PSČ 15000
IČO: 45274428

Není relevantní – žádný účastník nebyl vyloučen

účastníků:
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění výběru:

Označení
dodavatele:

poddodavatelů

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty
535/16, PSČ 15000
IČO: 45274428
Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem, který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a zároveň
tento dodavatel prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
Není relevantní – dodavatel nemá v úmyslu plnit
zakázku prostřednictvím poddodavatele.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní
veřejné zakázky na části:

Není relevantní – nejedná se o nadlimitní veřejnou
zakázku.

Ostatní údaje:

1. Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani
řízení se soutěžním dialogem.
2. Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.
3. Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu.
4. Zadávací řízení nebylo zrušeno.
5. U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího
řízení zjištěn střet zájmů.
6. Zadavatel nepožadoval prokázání vyššího ročního
obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona.
7. Při podání nabídky nebyly použity jiné
komunikační prostředky než elektronické.
8. V rámci zadávacího řízení nebyl zaveden
dynamický nákupní systém.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována dne 03. 10. 2021 a dne 03. 10. 2021 byla
zveřejněna na profilu zadavatele.
Zpracoval:
Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Mgr. Jiří Kolář
V Pardubicích dne 03. 10. 2021

Mgr. Jiří
Kolář
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