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

Průmyslová zóna IV - Šumperk
zjednodušené podlimitní řízení
1. Označení zadavatele:
Název:
Sídlo
IČO

Město Šumperk
nám. Míru 1, Šumperk
00303461

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je:
výstavba pozemní komunikace sloužící pro zajištění dopravní obslužnosti území
Průmyslové zóny IV v Šumperku, včetně mostního objektu, komunikace pro pěší. Dále
veřejné osvětlení, optická síť, přeložka oplocení.
- vybudování protipovoňových opatření, jejímž účelem je ochrana území před zvýšenými
průtoky v Bratrušovském potoce a revitalizace části vodního toku.
- výstavba účelové komunikace (cyklotrasy), kterou bude zajištěna dopravní obslužnost
území a současně cyklotrasa tvoří protipovodňovou ochrannou hrázku na pravém břehu.
V rámci průmyslové zóny budou provedeny výsadby a 3-letá povýsadbová péče.
3. Cena sjednána ve smlouvě: 31.323.292,- Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla vypsána jako zjednodušené podlimitní řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník 1: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Účastník 2: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,
620 00 Brno
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen v zadávacím řízení.
7. Označení vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název SPH stavby s.r.o.
Sídlo
Průmyslová 1414,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO

1|2

26230470

Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách. Hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Vybraný účastník předložil nejnižší nabídkovou
cenu.
8. Označení poddodavatelů:
MDS projekt s r.o., Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto IČO 27487938
Elektroslužby Šumperk, s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk IČO 26812380
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, kancelář Zlín,
K Cihelně 246, 763 02 Zlín – Louky, IČO 49702190
ADITIS s.r.o., Rokytova 266/20, Židenice, 615 00 Brno, IČO26290821
KAVYL, spol. s r.o., č.p. 563, 675 75 Mohelno IČO 49975358
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nezrušeno
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Bylo použito elektronických komunikačních prostředků.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Prokázání obratu nebylo požadováno.
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