ODBOR ROZVOJE MĚSTA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb.
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku,
pokud byla uzavřena,
Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
IČO 00267449
Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl MBA

Předmět veřejné zakázky: Úsekové měření, ORP Havlíčkův Brod
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

2 295 600 Kč
482 076 Kč
2 7777 676 Kč

b) použitý druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení
c) označení účastníků zadávacího řízení
Poř.
číslo
1

Název uchazeče

Sídlo uchazeče

DOSIP Servis, s.r.o.

Krahulov 37, 675 21
Okříšky

IČO

27720713

Nabídková
cena
(vč.
DPH)
2 777 676,00

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
žádný účastník nebyl vyloučen
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří
byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
DOSIP Servis, s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČO 27720713
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e) , pokud jsou zadavateli známi
GEMOS CZ, B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČO 25065238
Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, tel. 569 497 111, fax 569 497 197,
Odbor rozvoje města
e-mail posta@muhb.cz, http://www.muhb.cz, IČ: 0026 7449
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g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním nebo soutěžní dialog
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,
Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,
Nebylo použito zjednodušeného režimu
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k
tomuto došlo,
Zadávací řízení nebylo zrušené, nebyl zaveden dynamický nákupní systém
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity,
Při komunikaci byly použity elektronické prostředky
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn,
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci,
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud
je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nebyl požadován

Podepsáno elektronicky
Ing. Josef Beneš
Vedoucí odboru rozvoje města

