PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:
2.

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

Id veřejné zakázky na profilu zadavatele

Tato veřejná zakázka má na profilu zadavatele E-ZAK id P15V00000001
na adrese:
https://ezak.mzp.cz/vz00001829
3.

Název veřejné zakázky

„Generální dozor objednatele“
4.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provádění generálního dozoru objednatele při zajišťování nebo
likvidaci starých důlních děl a opuštěných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují
zákonem chráněný obecný zájem. Zadavatelem a objednatelem je Ministerstvo životního
prostředí.
5.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
–

6.

Zvolený druh zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Tato nadlimitní veřejná zakázka byla zadávána v nadlimitním otevřeném řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni oznámení o zahájení
zadávacího řízení (dále jen „zákon“).
7.

Identifikační údaje vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, odůvodnění
výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být
plněna prostřednictvím subdodavatele
–

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

8.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název uchazeče

Sídlo uchazeče

Šmahova 1244/112, Brno
PSČ 627 00
Podíl odměny v % uchazeče z hodnoty z každého výsledného Plánu v případě
standardizovaného postupu nebo skutečně uhrazené ceny v případě havárií (bez
DPH).
1.

GEOtest, a.s.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název uchazeče

Sídlo uchazeče

Zdice, Velizská 597,
okres Beroun
PSČ 267 51
Podíl odměny v % uchazeče z hodnoty z každého výsledného Plánu v případě
standardizovaného postupu nebo skutečně uhrazené ceny v případě havárií (bez
DPH).
2.

TIMEX ZDICE s.r.o.

IČO
uchazeče
46344942
4,32

IČO
uchazeče
48953946

4,95

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců,
jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti

9.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název uchazeče

Sídlo uchazeče

Zdice, Velizská 597,
okres Beroun
PSČ 267 51
Nabídka uchazeče nesplnila požadavky podle § 71 odst. 8 písm. b) zákona tím, že
návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel tedy dle § 71 odst. 10 zákona rozhodl o vyloučení uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.
2.

10.

TIMEX ZDICE s.r.o.

IČO
uchazeče
48953946

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
–

11.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita
–

12.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

Zadavateli zbyla k posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek pouze jedna
nabídka. Proto byl v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona povinen bez zbytečného odkladu
zadávací řízení zrušit.
V Praze, dne 22. dubna 2015
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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