CJ MML 180109/20

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

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce“
A. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Označení zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec – Liberec I – Staré Město
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky byla realizace stavebních prací v rámci projektu
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“. V rámci tohoto projektu byl rekonstruován
objekt ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov, příspěvková
organizace, který se nachází na pozemku p. č. 1000 v katastrálním území Liberec.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Cena za dílo byla ve smlouvě sjednaná ve výši 23.584.698,63 Kč bez DPH (28.537.485,34 Kč
včetně DPH).
B. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
B R E X, spol. s r.o., IČ: 40232549, se sídlem: Karlovská 205, Liberec XXII – Horní Suchá,
460 10 Liberec
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
B R E X, spol. s r.o., IČ: 40232549, se sídlem: Karlovská 205, Liberec XXII – Horní Suchá,
460 10 Liberec

CJ MML 180109/20
Dodavatel byl vybrán bez provedení hodnocení v souladu s § 122 odst. 2 zákona. Vybraný
dodavatel rovněž prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v plném rozsahu.
F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatele podle písmene e).
G. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nebyly použity jiné komunikační prostředky.
H. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Zbylá ustanovení § 217 odst. 2 zákona se na toto zadávací řízení nevztahují.
V Liberci dne 16.09.2020

Za zadavatele: .........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

