PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)
Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní

Zahájení řízení:

dne 03.1.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

Předmět zakázky:

Předmětem stavby je realizace úspor energie tří objektů, které slouží jako
školní budovy. V současné době jsou objekty A a B památkově chráněny. Bude
provedena výměna okenních výplní a dveří (výroba přesných replik) nebo
jejich oprava (repase). Součástí těchto stavebních prací bude také sanace
vlhkosti zdiva suterénu. Na objektech bude provedena oprava a sanace fasád,
sanace kamenného soklu a odvod vody od problematických částí objektu.
Na objektu B bude provedeno zateplení části suterénu vč. sanačních opatření.
Na všech řešených objektech budou opraveny doplněny hromosvody. Na
objektech B a D bude provedeno zateplení střešních konstrukcí a oprava popř.
výměna částí krytin. Dále je součástí projektu rekuperační větrání učeben..

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se sídlem Ostřešany 320,
530 02 Pardubice, IČ 27545288.
Poddodavatelé vybraného dodavatele: INGBAU CZ s.r.o. (stavební práce související s provedením fasádních
omítek se štukatérskými pracemi), Zdeněk Šmahel, DiS (restaurátor)
Vyloučení účastníci: --Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: --Účastníci a výsledné pořadí:
Pořadové
Název účastníka
číslo

IČO

Datum doručení

Splňuje § 109 odst. Nabídková cena
Pořadí
2 Zákona ano / ne (Kč bez DPH)

1

STAFI FINALIZACE STAVEB
25968203 24.01.2022 11:00:09
s.r.o.

ano

48797784,00

1.

2

VALC, s.r.o.

45537151 24.01.2022 13:18:39

ano

59000000,00

2.

3

Metrostav a.s.

00014915 25.01.2022 07:42:50

ano

59646668,00

3.

Podání nabídek: v elektronické podobě
Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.
Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh
možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.
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Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.
V Mostě, dne 10.4. 2022
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert
Hebký

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Robert Hebký
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