Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Označení veřejné zakázky
Název zakázky:

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve
Vysokém Mýtě

evidenční číslo zakázky ve VVZ:
číslo zakázky v TED:
(dále též „VZ“)

-----

1. Označení zadavatele
Pardubický kraj
IČO 708 92 822
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. – hejtmanem
(dále též „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou
službu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu vč.
2 garáží pro vozidla ZZS (4 garážová stání). Objekt zahrnuje prostory pro záchranáře, lékaře
a řidiče, denní místnost, šatny se sociálním zázemím, přípravnu léků a zdravotnického
materiálu, skladů zdravotnického vybavení a prostředků, dezinfekční místnost, technické
a provozní zázemí.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
24.483.603,77 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky

1

Obchodní firma / název
účastníka zadávacího řízení

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČ účastníka

277 42 741

2

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

275 28 545

3

AGILE spol. s r.o.

150 30 741

4

STRABAG a.s.

608 38 744

5

VIKTORSTAV s.r.o.

256 18 091

6

ELESTAV s.r.o.

259 93 046

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, je STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o., IČ 275 28 545, se sídlem Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Zimní 823,
PSČ 56601.
8. Označení poddodavatele/ů
Není relevantní.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno. / Nerelevantní.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Není relevantní.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Není relevantní.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Pardubicích dne 16. srpna 2019

podepsal Mgr.
Mgr. Jaromír Digitálně
Jaromír Kašpar
Datum: 2019.08.21
Kašpar
12:59:00 +02'00'

………………………………………
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulsting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

