PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE II.
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
49455842

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II.
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a souvisejících stavebních prací včetně
projektových prací v rozsahu zadávacích podmínek.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací
dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
24 484 789,50 Kč bez DPH/ cena za provozní náklady
34 900 050,- Kč bez DPH/ cena za plnění veřejné zakázky
Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma nebo název / obchodní
VHZ-DIS, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Mírová 25, 618 00 Brno
pobytu (příp. doručovací adresa):
46961445
IČO:
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

KUNST, spol. s r.o.

IČO:

19010591

Palackého 1906, 753 01 Hranice

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a
odůvodnění jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
--firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
--pobytu (příp. doručovací adresa):
--IČO:
Odůvodnění vyloučení:

---
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4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
VHZ-DIS, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Mírová 25, 618 00 Brno
pobytu (příp. doručovací adresa):
46961445
IČO:
Odůvodnění výběru:

Zadavatel vyhodnotil nabídku jako ekonomicky
nejvýhodnější.

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního
systému
Obchodní firma nebo název / obchodní
--firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
--pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

---

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
---

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
---

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
---

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
---

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel rozhodl o podání nabídek pouze v elektronické podobě.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
---
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12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku s ohledem na její funkční celek, který by při rozdělení neplnil
účel a zároveň by byl pro zadavatele ekonomicky nepřijatelný.
13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel stanovil výši obratu ve výši 60 mil. Kč. Předpokládaná hodnota činila 29 mil. Kč bez DPH.
Zadavatel při složitosti dané veřejné zakázky, kombinaci dodávky a stavebních prací, termínu
realizace stanovil hodnoty ekonomické způsobilosti tak, aby dodavatel byl schopen veřejnou zakázku
realizovat. Výše obratu není stanovena diskriminačně a neodporuje rovnému zacházení. Zadavatel
zároveň vycházel z vědomí ekonomické složitosti i Smlouvy o dílo.
14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění
nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší
než 7 let
---

V Brně dne …………….

podepsal Mgr.
Mgr. Monika Digitálně
Monika Šplíchalová
2021.02.03
Šplíchalová Datum:
01:29:25 +01'00'

……………………………………………………………………………………
Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
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