PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

1. ÚDAJE O ZAKÁZCE A ZADAVATELI
název zadavatele
sídlo
IČ
DIČ
zastoupený
ID datové schránky
adresa profilu zadavatele
el. nástroj zadavatele

Město Dubňany
Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
002 84 882
CZ00284882
Františkem Třískou, starostou města
dr5bejn
http://www.stavebnionline.cz/profil/dubnany
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-dubnany

veřejná zakázka

„Oprava koupaliště Dubňany – nástřik bazénů, doplnění strojovny
a čistících zón“

zadávací řízení
druh zakázky
zahájeno

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
stavební práce
27. 4. 2020 zveřejněním kompletní zadávací dokumentace na profilu
zadavatele a elektronickém nástroji

Zadavatel je při provádění úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízením smluvně zastoupen, ve smyslu §
43 odst. 1 zákona, osobou:
název společnosti
sídlo
IČ
DIČ
zastoupená
ID datové schránky
email

Agentura K 1 s.r.o.
Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav
262 66 661
CZ26266661
Vítem Kouřilem, jednatelem společnosti
yzijnjd
info@agenturak1.cz

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Areál letního koupaliště v současné době prochází opravou všech bazénů a výměnou technologie vodního
hospodářství ve strojovně. Tato veřejná zakázka řeší především navazující činnosti ve smyslu povrchové
úpravy bazénů a doplnění technologií.

3. CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem je 3 478 274 Kč bez DPH.
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4. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
firma / název dodavatele
sídlo
IČ

AQUATECHNIK Moravia, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2
026 88 379

5. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Ze zadávacího řízení nebyl v jeho průběhu vyloučen žádný účastník.

6. VYBRANÝ DODAVATEL
Zadavatel veřejné zakázky uzavřel smlouvu na realizaci předmětu této veřejné zakázky s dodavatelem, který
splnil zadávací podmínky a nabídl ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to:
firma / název dodavatele
sídlo
IČ

AQUATECHNIK Moravia, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2
026 88 379

7. OSTATNÍ
Zadavatel tímto dle § 217 odst. (3) zákona, zároveň odkazuje na uveřejněné „Oznámení o výsledku
zadávacího řízení“, kde jsou uvedeny všechny náležitosti k tomuto zadávacímu řízení.

Vít
Kouřil

v Břeclavi dne 17. 6. 2020

Digitálně podepsal
Vít Kouřil
Datum: 2020.06.17
09:27:02 +02'00'

.......................................................
Vít Kouřil, Agentura K 1 s.r.o.
osoba smluvně zastupující zadavatele
ve smyslu § 43 odst. (1) zákona
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