Statutární město Ostrava
magistrát

Zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele
(podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů)
Název veřejné zakázky: „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem
v městském environmentu Ostravy“, poř. č. 1/2013
1.

Identifikační údaje zadavatele:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

2.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systémů na snižování rizik při
potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy.

3.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitním řízení

4.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
---

5.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
---

6.

Cena dle smlouvy bez DPH:
---

7.

Popis hodnoty/poměru zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:
---
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8.

Zpráva zadavatele

Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena:
Technologie 2000 spol. s r.o.
Nabídková cena bez DPH: 2.417.000,-- Kč
Jablonec nad Nisou, Uhelná 22, PSČ 466 01
IČ: 00671363
DIČ: CZ00671363
ENVItech Bohemia s.r.o.
Praha 6, Ovocná 1021/34, PSČ 161 00
IČ: 47119209
DIČ: CZ47119209

Nabídková cena bez DPH: 2.306.476,-- Kč

MSA Safety Czech, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH: 3.049.700,-- Kč
Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07
IČ: 62360248
DIČ: CZ62360248
9.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni (odůvodnění):
Technologie 2000 spol. s r.o.
Jablonec nad Nisou, Uhelná 22, PSČ 466 01
IČ: 00671363
DIČ: CZ00671363
-

v souladu s ust. § 71 odst. 9 písm. b) zákona, byl uchazeč z účasti na zadávacím
řízení vyloučen, a to z důvodu, že ve své nabídce doložil návrh smlouvy, který nebyl
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

MSA Safety Czech, s.r.o.
Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07
IČ: 62360248
DIČ: CZ62360248
-

10.

v souladu s ust. § 71 odst. 9 písm. b) zákona, byl uchazeč z účasti na zadávacím
řízení vyloučen, a to z důvodu, že ve své nabídce doložil návrh smlouvy podepsaný
zmocněncem, který dle doložené plné moci není k tomuto podpisu oprávněn.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena obsahovala mimořádně
nízkou nabídkovou cenu:
---

11. Odůvodnění použití zadávacího řízení (soutěžní dialog, jednací řízení):
---
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12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Na základě skutečnosti, že k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka, rozhodl zadavatel
v souladu s § 84, odst. 1 písm. e) zákona a tuto veřejnou zakázku zrušil.

V Ostravě, dne:
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Vyhotovil:

Ing. Petr Měkýš

