Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01
zastoupené ing. Tomášem Hockem, starostou

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
k výběrovému řízení vyhlášenému ve zjednodušeném podlimitním řízení na zakázku:
„ Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“

a) Identifikace zadávacího řízení
a 1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele: Město Turnov
Sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

00276227

a 2) Předmět veřejné zakázky
Předmětem zadání jsou stavební úpravy spočívající ve výměně stávajících okenních a dveřních
výplní v budově základní školy v ul. Žižkova v Turnově. Jedná se o "Hlavní objekt základní školy"
vedený v katastrálních mapách jako část parcely s p.č. 856/2 navazující na školský areál resp.
"Jídelnu" a "Tělocvičnu" s tím, že práce jsou rozděleny na 5. etap a budou realizovány postupně po
etapách v průběhu pěti let. Každý rok bude uvolněno na realizaci minimálně Kč 750 000,- bez DPH.
a 3) Cena sjednaná ve smlouvě
Kč 3 936 914,- bez DPH, tj. Kč 4 763 666,- s DPH.

b) Použitý druh zadávacího řízení
Tato podlimitní veřejná zakázka byla vypsána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
(dále jen ZPŘ) dle § 53 zákona.

c) Označení účastníků zadávacího řízení
pořadí

Název společnosti

IČO

Cena bez DPH v Kč

1.

OKAY PLAST spol. s r.o.

60935294

3 936 914,-

2.

Window Holding, a.s.

28436024

6 118 129,-

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

e) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
Celková výše nabídkové ceny:

OKAY PLAST spol. s r.o.
Špálova 368, 507 43 Sobotka
společnost s ručením omezeným
3 936 914,- Kč bez DPH

OKAY PLAST spol. s r.o. se umístil jako první v pořadí podle jediného hodnotícího kritéria,
kterým byla ekonomická výhodnost nabídky – výše nabídkové ceny bez DPH.

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele podle písmene e).

g) – i ) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění, zjednodušeného režimu
Nebylo použito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Povinnost elektronické komunikace dle § 211 zákona je v účinnosti dle § 279 zákona od 18.
10. 2018.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Střet zájmů nebyl zjištěn.

m) Odůvodnění pro nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

n) Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3
Postup podle § 78 odst. 3 nebyl použit.

V Turnově, dne 17. 4. 2018

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

