CJ MML 141195/20

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):
„Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla II.“
1. 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: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této zakázky je výměna a doplnění vodoměrů na studenou vodu s
modulem, (přenos údajů ke sběrnici), výměna vodoměrů na teplou vodu s modulem, montáž
rozdělovačů topných nákladů a měřičů tepla (kolorimetrů) a osazení sběrnic v bytových
domech a v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví statutární města Liberec.
Dodavatel s asistencí zástupce zadavatele zjistí stávající polohu přívodů vody do jednotlivých
bytů, navrhne a provede úpravy (s případnými stavebními a instalatérskými pracemi) a
montáž nově osazovaných vodoměrů s radiovým a obdobným modulem.
Veřejná zakázka je rozdělena n dvě části v rámci jednoho zadávacího řízení
Cena sjednaná ve smlouvě
část 1. – 862.360 Kč bez DPH (991,714 Kč s DPH).
část 2. – 1.497.666 Kč bez DPH (1.722.315,90 Kč s DPH)
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
část veřejné zakázky 1
Pořadové
číslo

Účastník

IČO

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

RENOVA, s.r.o.

63218356

862.360

2.

ista česká republika
s.r.o.

61056758

789.507
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část veřejné zakázky 2
Pořadové
číslo

Účastník

IČO

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

RENOVA, s.r.o.

63218356

1.497.666

2.

ista Česká republika
s.r.o.

61056758

1.381.647

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
ista Česká republika s.r.o. (IČ 61056758) – účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích
podmínek v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona, a to v obou částech veřejné zakázky.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

RENOVA, s.r.o.
Houdkovice 12, 518 01 Trnov
63218356

Účastník č. 1, RENOVA, 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.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy
Bez poddodavatelů.
7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
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12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.
Liberec 20. 07. 2020
…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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