Písemná zpráva zadavatele
v souladu s § 217 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon) - zadání podlimitní veřejné zakázky, otevřené řízení, na stavební práce:

Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II
I. ETAPA, 1. část
a) Zadavatel, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou
Zastoupené:
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
Sídlo, adresa:
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
00295841
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravní a technické infrastruktury městské
průmyslové oblasti, novostavba souboru staveb technické infrastruktury. Páteří celé
průmyslové zóny bude středová obslužná komunikace, propojující komunikace I/19H
„Novoměstská“ a III/354 21 „Jamská“ na kterou budou dopravně napojeny jednotlivé nově
vznikající podnikatelské areály. V souběhu s páteřní komunikací budou uloženy hlavní
inženýrské sítě s nápojnými body pro budoucí uživatele. Předmětem veřejné zakázky je dále
poskytnutí dodavatelského úvěru a následné postoupení pohledávky za zadavatele na banku.
Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Cena stavebních prací – 77 640 788,45 Kč bez DPH, finanční náklad (poplatek
za dodavatelský úvěr a za postoupení pohledávek) - 9 054 000,- Kč.
b) Použitý druh zadávacího řízení
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení veřejné zakázky dle § 52 a § 56
zákona, s následnou elektronickou aukcí.
c) Účastníci zadávacího řízení
1. Společnost „PKS stavby + AQUASYS – Jamská“
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: akciová společnost
IČO:
46980059
DIČ:
CZ46980059
AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO:
25344447
DIČ:
CZ25344447
d) Vyloučení účastníci zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
/
e)

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
Společnost „PKS stavby + AQUASYS – Jamská“
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: akciová společnost
IČO:
46980059
DIČ:
CZ46980059

AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO:
25344447
DIČ:
CZ25344447
Na základě skutečnosti, že byla v zadávacím řízení podána pouze jedna nabídka, a tato
nabídka jediného účastníka zadávacího řízení splnila podmínky účasti stanovené zadavatelem
– kvalifikační předpoklady i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
rozhodl zadavatel, bez provedení hodnocení, v souladu s § 122 odst. 1) a 2) zákona, o výběru
dodavatele.
f)

Poddodavatelé dodavatele podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
ZK – Brno s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 65278500.
1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9,
IČO: 25531328
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 (OZ Morava – PJ Jihlava,
Znojemská 78, 586 01 Jihlava), IČO: 60838744.

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byly-li použity
/
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
/
i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
/

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
/

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
/
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
/

m) Odůvodnění postupu zadavatele pokud nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části
(pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci)

n) Odůvodnění stanovení požadavku zadavatele na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 zákona (pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci)
/
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