zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na zhotovitele stavby
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
1) Zadavatel
zadavatel
Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO:
260 95 165
zastoupený:
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
Profil zadavatele:
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html
2) Předmět
Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na
zhotovitele stavebních prací Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. v rozsahu dle projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.
3) Cena sjednaná ve smlouvě
Cena bez DPH
20 710 952,97 Kč
b) použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na stavební práce.
c) označení účastníků zadávacího řízení
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEDENÝ POD POŘADOVÝM ČÍSLEM 1
ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 050 06 309
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEDENÝ POD POŘADOVÝM ČÍSLEM 2
SABBIA s.r.o.
Neumannova 158, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO 608 51 724
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 050 06 309

f) označení poddodavatelů
Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat pomocí dvou poddodavatelů, a to:
ELZY spol. s r.o., IČO 424 08 571 (Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, EZS)
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., IČO 037 23 5700 (Vzduchotechnika)
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
h) odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nebylo použito.
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Jiné komunikační prostředky nebyly použity. Nabídky byly podány pouze elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html.
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl–li střet zájmů
zjištěn
---------m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
---------n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
----------

Vyhotoveno dne: 19. 11. 2020, RECTE.CZ, s.r.o.

