Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též “zákon”)

Zpráva o průběhu zadávacího řízení
Veřejné zakázky

1.

Název zakázky: „Výzkumně vzdělávací areál PdF UP – zhotovitel stavby 2 –
dodatečné stavební práce 02“
Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
619 89 592

IČ

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

rektor UP v Olomouci

3.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné
pokračování a úplné provedení původních stavebních prací a jejichž potřeba vyvstala v průběhu
realizace díla a v době zadání veřejné zakázky nebyly předpokládány.
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 1,1 mil. Kč bez DPH

4.

Celková nabídková cena na vícepráce, za kterou byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.
března 2012: 1,078.086 Kč bez DPH.
5. Seznam posuzovaných nabídek:

Poř.
číslo

1.

UCHAZEČ
(obchodní jméno)

Časový údaj o předání
nabídky
Datum

Zlínstav a.s.
se sídlem:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ04
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Hodina

10:14

IČ:
283 15 669
DIČ:
CZ28315669
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 5743,
Bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Zlín, č.ú. 433717930217/0100
Telefonní spojení:
+420 577 770 111
(dále jen „vyzvaný dodavatel“)

6. Hodnocení nabídek
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona byl vyzván
jediný zájemce k podání nabídky. Zadavatel posoudil nabídku uchazeče z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele ve výzvě k podání nabídek a z hlediska toho,
zda vyzvaný dodavatel nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 zákona.
Vyzvaný dodavatel splnil zadávací podmínky.
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH za dodatečné stavební práce.
7. Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva/dodatek:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. března 2012 byl uzavřen dne 29. srpna 2012 s výše
uvedeným vybraným dodavatelem:
Zlínstav a.s.
se sídlem:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Nabídková cena za dodatečné stavební práce: 1,078.086,- Kč bez DPH.
8. Prohlášení o nepodjatosti členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Všichni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami podepsali čestné prohlášení o
nepodjatosti a současně prohlásili, že se nepodíleli na zpracování nabídky dodavatele.
Prof.RNDr.
Miroslav Mašláň,
Csc.

Zpracovala: Mgr. Petra Jungová

Digitálně podepsal Prof.RNDr. Miroslav
Mašláň, Csc.
DN: c=CZ, o=Univerzita Palackého v
Olomouci [IČ 61989592], ou=Z09481,
cn=Prof.RNDr. Miroslav Mašláň, Csc.,
serialNumber=P313760
Datum: 2012.09.03 15:12:34 +02'00'

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP v Olomouci
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