Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Písemná zpráva zadavatele
Dle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“), v platném znění
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě a cena
předpokládaná
Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
70892822

předmět veřejné zakázky

Realizace úspor energie - areál Litomyšlské
nemocnice, a.s.

cena sjednaná ve smlouvě

15.448.366,76,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena:

21.386.654,- Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení: Otevřené podlimitní řízení, kompletní zadávací dokumentace na
profilu zadavatele, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část
veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Uchazeč:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Společnost s ručením omezeným
259 63 864
CZ25963864

Uchazeč byl vybrán, jelikož předložil nejvýhodnější nabídku dle základního hodnoticího kritéria
nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Pořadí
doručení
1
2
3
4
5

Nabídková cena
bez DPH (v Kč)

Obchodní firma a sídlo uchazeče
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04
Hradec Králové; IČ 259 63 864
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K
Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí; IČ 252 53 361
PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63A,
500 03 Hradec Králové; IČ 004 86 361
AGILE s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01
Ústí nad Orlicí; IČ 150 30 741
OLSPOL s.r.o., Tkalcovská 1, 568 02
Svitavy; IČ 274 66 701

Pořadí uchazeče

15.448.366,76,-

1.
4.

19.363.900,52,17.734.237,16.965.000,16.982.589,08,-

vyloučen
2.
3.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, kteří nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti
PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63A, 500 03 Hradec Králové; IČ 004 86 361
Uchazeč neocenil aktuální výkaz výměr. Výkaz výměr stavebního objektu SO 02 (díl 786
Čalounické úpravy) byl změněn na základě dodatečné informace č. 1. Uchazeč ocenil výkaz
výměr v původní podobě.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, došlo-li k takovému vyloučení
Žádná z nabídek nebyla označena jako nabídka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou
g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění, byla – li taková možnost využita
Tato možnost nebyla využita.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo - li zadávací řízení zrušeno
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
V Pardubicích, dne 19. 8. 2014
Za zadavatele

Elektronicky
podepsal(a) Mgr.
Jitka Ryšková
Datum:
2014.08.19
………………………………
16:07:10 CEST
Mgr. Jitka Ryšková
Oddělení veřejných zakázek
Coworking Centrum s. r. o.
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