CJ MML 208943/17

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):

„Botanická zahrada Liberec – modernizace kotelny“
A. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna atmosférických kotlů za kotle kondenzační
v kotelně skleníků Botanické zahrady Liberec. Plnění zahrnuje především:
 Demontáž a likvidace stávajících kotlů, komínové vložky, úpravny vody, části
rozvodu plynu
 Betonáž základů pro plynové akumulační kotle
 Dodání a montáž nových kondenzační kotlů, úpravny vody a vyvložkování stávajícího
komínového tělesa (více viz čl. II. 2 a dokumentace, hrdlo 402mm)
 Dodání a montáž ovládacích, regulačních a pojistných prvků kotelny
 Úpravu a připojení ke stávající regulaci a visualizaci systému (viz dokumentace
regulace)
 Úpravu vedení, regulace a revize rozvodů plynu
 Revize celku, zaškolení
 Přípravu podkladů a žádosti pro podání žádosti o povolení provozu kotelny
Cena sjednaná ve smlouvě
3.480.466 Kč bez DPH (4.211.363,86 Kč s DPH).
B. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č.

Účastník

IČ

Sídlo

1.

Warmnis spol. s.r.o.

43224679

Ovocná 157/2, 460 06 Liberec

2.

CZECH – ENERGY s.r.o.

27264491

Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou
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D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
E. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO

Warmnis spol. s.r.o.
Ovocná 157/2, 460 06 Liberec
112 - Společnost s ručením omezeným
43224679

Účastník č. 1, Warmnis spol. s.r.o., se umístil jako první v pořadí v hodnocení (nabídky byly
hodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší
nabídková cena) a jeho nabídka je v pořádku i z hlediska úplnosti.
F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy
Označení poddodavatele
AHA Komín s.r.o.

IČ
27295583

Přehled věcného rozsahu plnění
-

kominické práce

G. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
I. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
J. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
K. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Povinnost elektronické komunikace dle § 211 zákona nabývá účinnosti dle § 279 zákona
dnem 18. října 2018.
L. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
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M. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
N. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 10. 10. 2017
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
…………..............................................
Tibor Batthyány, v. r.
primátor
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