Liberecký kraj

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
,,zákon“) sepsaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, p.o. – stavební práce – IV“
ZZVZ/0074/21
A.

Označení zadavatele, předmět a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zakázka zahájena:
Název veřejné zakázky:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
70891508
3. 1. 2022
„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U
Balvanu 16, p.o. – stavební práce – IV“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby, jejímž cílem
je realizace trvalých změn a úprav dokončených staveb
Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o., tak, aby
jejich pro výuku podstatné části byly bezbariérově přístupné
pro všechny zaměstnance a studenty, spolupracovníky
a návštěvníky školy. Předmětem dokumentace není žádná
změna účelu stavby či jejího užívání.
16.379.186,64 Kč bez DPH
15.486.178,35 Kč bez DPH, tj. 18.738.275,80 Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota VZ:
Cena sjednaná ve smlouvě:

B. Použitý druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s § 53 zákona.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel následující nabídku:
NABÍDKA Č. 1
Obchodní jméno:

SPIDERS, s.r.o.

Sídlo:

Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. – stavební práce – IV“

Právní forma:
IČO:
Výše nabídkové ceny bez DPH:

112 – Společnost s ručením omezeným
27290581
15.486.178,35 Kč bez DPH

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 řízení byla dne 12. 4. 2022 uzavřena smlouva o provedení stavby
s dodavatelem SPIDERS, s.r.o. Dodavatel SPIDERS, s.r.o. prokázal splnění kvalifikace
a zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku zákonným způsobem a v rozsahu požadovaném
zadavatelem. Nabídka dodavatele je pro zadavatele akceptovatelná.
Obchodní jméno:

SPIDERS, s.r.o.

Sídlo:

Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
112 – Společnost s ručením omezeným
27290581

Právní forma:
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.
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.

2/3

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. – stavební práce – IV“

M.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není uvedeno
v zadávací dokumentaci
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 zákona, pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci
Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 zákona.

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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