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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona
Evidenční číslo zakázky: 364127
Název veřejné zakázky:

FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT
OPATŘENÍ PRO VČASNÉ SNÍŽENÍ KONCENTRACE DUSIČNANŮ

ZADAVATEL:
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
zastoupená ředitelem a členem představenstva, panem Ing. Petrem Olyšarem a
členkou představenstva, paní Janou Machovou
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Spisová značka: C – 4875, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

www.stav-poradna.cz

IČ: 625 08 822
DIČ: CZ62508822

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
Číslo účtu:
6002240267/0100

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

jednací řízení bez uveřejnění
FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT
OPATŘENÍ PRO VČASNÉ SNÍŽENÍ KONCENTRACE DUSIČNANŮ

CITACE ZE ZÁKONA:
§ 85
Písemná zpráva zadavatele
1)

Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

2)

Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,
b) zvolený druh zadávacího řízení
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána
s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení,
jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,
e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění, byla-li taková možnost využita,
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.

3)

Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu.
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

jednací řízení bez uveřejnění
FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT
OPATŘENÍ PRO VČASNÉ SNÍŽENÍ KONCENTRACE DUSIČNANŮ

add § 85 odst. 2 písm. a)

identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena
sjednaná ve smlouvě
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
 statutární zástupci: ředitel a člen představenstva, pan Ing. Petr Olyšar a členka
představenstva, paní Jana Machová
 adresa sídla: Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
 IČ: 25496565
 DIČ: CZ25496565
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění je provedení dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla.
Opožděné zahájení stavebních prací na nové budově úpravny vody zapříčinilo nezpůsobilost
k definitivnímu osazení linky reversní osmózy v požadovaném termínu. Její provedení je
nutné k řádnému dokončení díla, resp. k dodržení závazného termínu 31. 12. 2013, kdy
končí povolení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro provozování
technologické linky úpravny vody Frýdlant vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR za
souhlasu Evropské komise dne 14. 3. 2011 pod j.č. 10161/2010-OVZ-327-17.210, které
umožňovalo dodávat pitnou vodu s vyšším obsahem dusičnanů než 50 mg/l. Vypršením
povolení (které nelze již žádným způsobem prodloužit) by vznikly neřešitelné problémy
v zásobování pitnou vodou. Za této situace je jediným řešením dočasné umístění jedné linky
reversní osmózy do provizorně instalovaného kontejneru, který bude umístěn v blízkosti
vodojemu dolního pásma, který je ve shodě s projektem Frýdlantsko – Voda pro 3. tisíciletí,
Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant využíván k provizornímu zásobování vodou během
výstavby.
Jedná se o provedení takových opatření, která umožní překlenout období, kdy vyprší
platnost výjimky pro koncentraci dusičnanů a ještě nebudou splněny podmínky pro trvalé
umístění technologie reverzní osmózy do budovy úpravny vody a pomocných provozů.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Název

CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231300-8

Výstavba úpraven pitné vody

45252126-7

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:
Celková cena bez DPH (bez rezervy)
DPH 21%

153 825 461,22 Kč
32 303 346,86 Kč

Celková cena včetně DPH (bez rezervy)

186 128 808,08 Kč

Cena za dodatečné práce dle dodatku č. 1 činí celkem 4 910 877,00 CZK (bez DPH).
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

jednací řízení bez uveřejnění
FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT
OPATŘENÍ PRO VČASNÉ SNÍŽENÍ KONCENTRACE DUSIČNANŮ

add § 85 odst. 2 písm. b)

zvolený druh zadávacího řízení
jednací řízení bez uveřejnění

add § 85 odst. 2 písm. c)

identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru,
plnění prostřednictvím subdodavatele
Obchodní jméno uchazeče:

Sídlo / adresa:

SMP CZ, a.s.

Evropská 1692/37
160 41 Praha 6
koresp. adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ:

27195147

IČ:

27195147

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
 : Cena – vícepráce oproti SOD celkem + 4 910 877,-- Kč (bez DPH)

add § 85 odst. 2 písm. d)

identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Uchazeč

Nabídková cena (bez DPH)

SMP CZ, a.s.
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
koresp. adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

4 910 877 Kč

IČ: 27195147

add § 85 odst. 2 písm. e)

identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

add § 85 odst. 2 písm. f)

vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny – nabídka
neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

jednací řízení bez uveřejnění
FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT
OPATŘENÍ PRO VČASNÉ SNÍŽENÍ KONCENTRACE DUSIČNANŮ

add § 85 odst. 2 písm. g)

důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
Bylo použito jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb. – v průběhu realizace díla se objevily další dodatečné práce, které nebyly
zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla a jejich
provedení je nutné k řádnému dokončení díla.

add § 85 odst. 2 písm. h)

zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.


Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Ing. Martina Gabrielová
V Českých Budějovicích dne 19. 8. 2013

Martina
Gabrielová

Digitálně podepsal Martina Gabrielová
DN: cn=Martina Gabrielová, c=CZ,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
[IČ 62508822], ou=organizace
výběrových řízení,
serialNumber=P26428
Datum: 2013.08.19 12:40:52 +02'00'
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