PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“))

Označení veřejné zakázky
Název zakázky:
(dále též „VZ“)

Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno

1. Označení zadavatele
Statutární město Kladno
se sídlem:
nám. starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČ:
00234516
Zastoupený:
Ing. Danem Jiránkem, primátorem
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Předmětem plnění
bude realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu. Nosná konstrukce bude navržena z
ocelových příhradových vazníků, na kterých bude osazen skládaný střešní plášť. Nově bude navržen
hromosvod, odvodnění střechy, zařízení pro odvod tepla a kouře, demontáž a opětovná montáž
multimediální kostky a osvětlení haly, včetně doplnění osvětlení a ozvučení nad tribunou.
Bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
170.968.000 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v otevřeném řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
•
•

S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 45309612 (dále
jen „Účastník 1“);
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČ: 25253361 (dále jen „Účastník 2“).

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Účastník 1, společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ:
45309612.
Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky.
Kritéria hodnocení a jejich váha:

Nabídková cena bez DPH

100 %

Účastník
S u b t e r r a a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s.

Nabídková cena bez DPH

Pořadí

170.968.000,- Kč

1.

174.931.517,88 Kč

2.

8. Označení poddodavatele/ů
Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím následujících poddodavatelů:
-

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915;
CCE Praha spol. s r.o., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ: 26134497;
EXCON a.s., se sídlem Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 00506729.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Pro podání nabídek byly využity pouze elektronické komunikační prostředky.
10. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu
natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím případným rozdělením vznikaly zadavateli další
nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění další koordinace.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Zadavatel nezjistil střet zájmů.

V Praze dne 27.10.2020

Mgr. Lukáš Kohout, advokát
osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení
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