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

Označení veřejné zakázky
Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – II. Etapa (dále též
„VZ“).
1. Označení zadavatele
Univerzita Hradec Králové
se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové PSČ 500 03
Zastoupený prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení stavby v rámci akce „UHK – objekt K –
částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – II. etapa“ (dále i „stavba“).
Předmětem plnění jsou v této zadávací dokumentaci (též jen ZD) stavební a související
práce zhodnocujících stávající objekt vysokoškolských kolejí na adrese Palachova 1129,
500 12 Hradec Králové.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
4 689 341,00 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
•
•

Stavrecon Pardubice s.r.o.; IČO: 05925801, sídlem Milheimova 2689, 530 02
Pardubice
ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381, sídlem Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich
vyloučení
-------------------------7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381, sídlem Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Všechny nabídkové ceny uvedené v návrhu obchodních podmínek:
Účastník č. 1 Stavrecon Pardubice s.r.o.
Účastník č. 2 ERAMONT s.r.o.;

5 124 221,58 Kč bez DPH
4 689 341,00 Kč bez DPH

Celkové hodnocení:
Účastník
č. 1 –
Stavrecon Pardubice s.r.o., IČO:
05925801
č. 2 –
ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381

Počet bodů celkem (za obě
kritéria: nejnižší nabídková cena
+ zkušenosti stavbyvedoucího)

Pořadí

92,79 (77,79+15)

2.

100 (85+15)

1.

Vítězný dodavatel podal nabídku, která byla po vyhodnocení obou dílčích kritérií
vybrána jako nejvíce ekonomicky výhodná.
8. Označení poddodavatele/ů
--------------------------9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.
10.Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11.Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému
--------------------------13.Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
V rámci VZ použity pro podání nabídek pouze elektronické prostředky.
14.Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15.Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nepoužito – jednalo se o podlimitní zakázku.
16.Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle
§ 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
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JUDr. Šárka
Karlová

Digitálně podepsal JUDr.
Šárka Karlová
Datum: 2020.12.16
11:51:02 +01'00'

