PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Obec Patokryje
Patokryje 35, 434 01 Most
002 66 124
Karel Řehák – starosta obce

Název veřejné zakázky: Patokryje – splašková kanalizace
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce, která byla zveřejněna v režimu
otevřené podlimitní řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018019675, dne 15. 6. 2018.

I.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do
stávající gravitační splaškové kanalizace, která je zakončená ČOV Patokryje s
dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady v délce 2,2
km.

II.

Označení účastníků zadávacího řízení
(dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona)
Pořadové
číslo

Název organizace

Adresa organizace

IČ

1.

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393
415 01 Teplice

402 33 308

2.

Ekostavby Louny, s.r.o.

Václava Majera 573
440 01 Louny

104 42 481

III.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
(v souladu s § 217 odst.2 písm. j) zákona)
Zadavatel obdržel pouze dvě nabídky do konce lhůty pro podání nabídek, která
končila dne 31. 7. 2018 v 10:00 hod.
Komise nepřistoupila k otevírání obálek s nabídkami z toho důvodu, že ve lhůtě pro
podání nabídek nebyl doručen minimální počet nabídek, stanovený Pravidly MZe na
pět nabídek – viz též kapitola 30. zadávací dokumentace část 1 – Zadávací podmínky.
Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. a) zákona, protože
nabídku podal menší počet účastníků zadávacího řízení než stanovený minimální limit.

IV.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
(v souladu s § 217 odst.2 písm. l) zákona)
V rámci této veřejné zakázky nebyl u žádných osob zjištěn střet zájmů.

V Patokryjích, dne 7. 8. 2018

…………………………………………………………………
Karel Řehák – starosta obce

