PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon)

veřejná zakázka

ZZVZ/0032/17/3
„BOZP - Kořenov, Albrechtice, Proseč“
vypsaná zadavatelem Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, v dynamickém
nákupním systému dle § 141 zákona
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Písemná zpráva zadavatele
„BOZP - Kořenov, Albrechtice, Proseč“

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Telefon:
Profil zadavatele:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
70891508
+420 485 226 111
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

2. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce „Silnice III/29018 Kořenov,
rekonstrukce propustku, Silnice III/29022 Albrechtice v Jizerských horách a Silnice III/2875
Proseč, rekonstrukce propustku“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky
této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód
71317200-5

Popis kódu CPV
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Cena sjednaná ve smlouvě: 64 166,- Kč bez DPH, 77 640,86,- Kč včetně DPH.

3. Druh zadávacího řízení
Dynamický nákupní dle § 141 zákona

4. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena
NABÍDKA Č. 1:
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Celková výše nabídkové ceny
Délka praxe
Počet referenčních zakázek

:
:
:
:
:
:
:

3L studio s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 1435/12, 47001 Česká Lípa
112 - společnost s ručením omezeným
25462644
64 166,- Kč bez DPH
96 měsíců
6

5. Identifikační údaje vyloučených účastníků a důvod jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
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Písemná zpráva zadavatele
„BOZP - Kořenov, Albrechtice, Proseč“

6. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění výběru
NABÍDKA Č. 1:
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
Celková výše nabídkové ceny
Délka praxe
Počet referenčních zakázek

:
:
:
:
:
:
:

3L studio s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 1435/12, 47001 Česká Lípa
112 - společnost s ručením omezeným
25462644
64 166,- Kč bez DPH
96 měsíců
6

Účastník 3L studio s.r.o. podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil zadávací podmínky
a požadovanou kvalifikaci.

7. Identifikace poddodavatelů
Zadavatel nemá informace o využití poddodavatelů

8. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Jedná se o věcně, časově i místně související plnění, je tedy vhodnější vybrat pro realizaci
zakázky jednoho dodavatele, především z důvodu snížení nákladů na dopravu odpovědné
osoby, apod.

Liberec 10.10.2017

……............…..…………………………
Marek Pieter
náměstek hejtmana
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