Liberecký kraj

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon“) sepsaná v rámci dynamického nákupního systému

„BOZP – Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul.,
Turnov – Etapa II. a III.“
ZZVZ/0048/17/73
A. Označení zadavatele, předmět a cena sjednaná ve smlouvě
Zadavatel:
Liberecký kraj
Sídlo:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO:
708 91 508
Zakázka zahájena:
17. 1. 2022
„BOZP
– Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul.,
Název veřejné zakázky:
Turnov – Etapa II. a III.“
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti
Předmět veřejné zakázky:
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při
provádění stavební akce „Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ul., Turnov – Etapa II. a III.“, přičemž předpokládaná
hodnota stavební akce činí 19.518.601,77 Kč bez DPH, které
zahrnují činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v
platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu
Specifikace předmětu veřejné zakázky ZD, za předpokladu, že
bude akce realizována
Předpokládaná hodnota VZ: 152.360 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě: 72.300 Kč bez DPH, 87.483 Kč včetně DPH
B. Použitý druh zadávacího řízení
Dynamický nákupní systém dle § 141 zákona.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel níže uvedené nabídky.
Nabídka č. 1:
Obchodní jméno:
:
INVESTING CZ spol. s r. o.
Sídlo:
:
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
Právní forma:
:
112 – Společnost s ručením omezeným
IČO:
:
25036751
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Nabídka č. 2:
:
:
:
:

QM-4C, s.r.o.
Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
112 – Společnost s ručením omezeným
09686380

:
:
:
:

REALSTAV MB spol. s r.o.
Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
112 – Společnost s ručením omezeným
25685210

Obchodní jméno:
Sídlo:

:
:

Právní forma:

:

IČO:

:

Ing. Štěpán Illich
Václavská 732, 252 63 Roztoky
101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
46433597

Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 3:
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 4:

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
Žádný účastník nebyl vyloučen.
E. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru
V rámci tohoto zadávacího byla dne 4. 3. 2022 uzavřena smlouva o poskytnutí činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/47/2022. Dodavatel Ing. Štěpán
Illich prokázal splnění kvalifikace a zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku zákonným
způsobem a v rozsahu požadovaném zadavatelem. Nabídka dodavatele je pro zadavatele
akceptovatelná.
Ing. Štěpán Illich
Obchodní jméno:
Václavská 732, 252 63 Roztoky
Sídlo:
101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Právní forma:
nezapsaná v obchodním rejstříku
46433597
IČO:
F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. E, pokud jsou zadavateli známi
Zadavateli není známo.
G.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Jednací řízení s uveřejněním ani soutěžní dialog nebyly použity.
H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
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I.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Zjednodušený režim nebyl použit.
J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Zadávací řízení pro tuto veřejnou zakázku nebylo zrušeno.
K.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Při podání nabídek byl použit elektronický nástroj.
L.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádných osob, které se podílely na průběhu zadávacího řízení, nebyl zjištěn střet zájmů.
M.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není uvedeno
v zadávací dokumentaci
Předmět veřejné zakázky zadavatel nerozdělil na části, neboť se jedná o komplexní činnosti
spočívající v zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která
zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, která bude prováděna při stavební
akci. Provedení stavebních prací je nutno vzájemně koordinovat, proto je efektivnější
provádění BOZP jednou osobou.
N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 zákona, pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval vyšší obrat než dvojnásobek předpokládané hodnoty zakázky,
nevyužil tedy ustanovení § 78 odst. 3 zákona.

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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