PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Označení veřejné zakázky:
Název zakázky:

Tišnov – parkoviště u nádraží

Číslo zakázky:

MUTI_VZ_041_2020

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: F2020-013671
Registrační číslo projektu:
A.1.

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0012150

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Město Tišnov

se sídlem:

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ:

002 82 707

zastoupen:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Košťál

A.2.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště P+R osobních
automobilů včetně nové komunikace, úpravy stávající komunikace, zřízení nových sjezdů,
zapravení silnice III/3771, vsakovacího trativodu, veřejného osvětlení, přípojky pro dobíjecí
stanici elektromobilů, systému detekce obsazenosti parkoviště, vegetačních a sadových
úprav, vybudování stání K+R a stání pro jízdní kola před nádražní budovou a dalších
souvisejících prací, jejichž smyslem je uspokojit poptávku po převážně celodenním
parkování osobních automobilů.

A.3.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková cena: 11.474.100,61,- Kč bez DPH

B.

Druh zadávacího řízení:
zjednodušení podlimitní řízení
1

C.

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
č. dle
doručení

Obchodní
firma/název/jméno a
příjmení

Adresa

IČ

1

Porr a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100
00 Praha 10

43005560

2

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00
Olomouc

25374311

3

FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

25317628

odštěpný závod oblast Morava
4

EUROVIA CS, a.s.

závod Morava jih Vídeňská 104

45274924

619 00 Brno
Stavitelství Zemánek
s.r.o.

5

D.

Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov

29353068

Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny:
Žádná nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyloučena

E.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
OBCHODNÍ NÁZEV

IČ

ADRESA

Porr a.s.

43005560

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10

Odůvodnění výběru: nabídky byly vyhodnoceny podle hodnotícího kritéria, kterým je
nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy
Porr a.s. Na základě posouzení nejlépe hodnocené nabídky bylo konstatováno, že nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách.
F.

Označení poddodavatele:
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé

G.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:
Nepoužito
2

H.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito

I.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito

J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Nezrušeno/nezavedeno

K.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky podávány pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

L.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

M.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Jedná se o podlimitní VZ.

N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3
Prokázání obratu nepožadováno.

Digitálně podepsal
Bc. Jiří
Bc. Jiří Dospíšil
Datum: 2020.04.22
Dospíšil
09:44:58 +02'00'
………………………….

v Tišnově, dne 22. 4. 2020

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov
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