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Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení 
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 3. 2012 
Název veřejné zakázky: 
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ZADAVATEL : Obec Kutrovice    
 zastoupená starostkou obce, paní Renatou Jandovou 
 Kutrovice 1, 273 75 Třebíz 
 IČ: 00640506 

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 
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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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add § 85 odst. 2 písm. a)  
identifika ční údaje zadavatele, p ředmět veřejné zakázky a cena 
sjednaná ve smlouv ě 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Obec Kutrovice 
� statutární zástupce: starostka obce, paní Renata Jandová  
� adresa sídla: Kutrovice 1, 273 75 Třebíz 
� IČ: 00640506   
� DIČ: obec není plátcem DPH 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem plnění této zakázky je výstavba veřejných vodovodních řadů D 110/90/63 o 
celkové délce 2 469 m. 

Součástí předmětu plnění je dále dokumentace skutečného provedení díla, provozního a 
havarijního řádu vodovodu, zpracování manipulačního řádu vodovodu včetně zajištění 
rozborů vody, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření 
provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, 
geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu 
řízení.  

Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické 
podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel 
(*.doc; *.xls). Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x 
v elektronické podobě na nosiči CD (DVD). 

KLASIFIKACE P ŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : 

Název CPV 

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8 

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUV Ě:  

Celková cena bez DPH  6 897 670 Kč 

DPH 20% 1 379 534 Kč 

Celková cena v četně DPH 8 277 204 Kč 

add § 85 odst. 2 písm. b)   
zvolený druh zadávacího řízení 

zjednodušené podlimitní řízení 
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add § 85 odst. 2 písm. c)   
identifika ční údaje vybraného uchaze če, odůvodn ění výb ěru, 
plnění prost řednictvím subdodavatele 

Obchodní jméno uchazeče: Sídlo / adresa: 

JIPE s.r.o.  Ctiborova 407 
272 01 Kladno 

IČ: 47541733 DIČ: CZ47541733 

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  

� Nejnižší nabídková cena 6 897 670,-- Kč bez DPH, tj. 8 277 204,-- Kč vč. DPH 

PODÍL PRACÍ , KTERÉ UCHAZEČ ZAMÝŠLÍ ZADAT JINÝM OSOBÁM (BEZ DPH)  

 

podíl prací realizovaných vlastními kapacitami  6 898 tis. K č 100% 

podíl prací realizovaných subdodavatelem 0 tis. K č 0% 

add § 85 odst. 2 písm. d)  
identifika ční údaje všech uchaze čů a jejich nabídková cena 

Uchazeč Nabídková cena (bez DPH) 

JIPE s.r.o.  
(k 30. červenci 2012 došlo ke změně názvu obchodní 
firmy z FISA s.r.o. na JIPE s.r.o.) 
Ctiborova 407, 272 01 Kladno 
IČ: 47541733 

6 897 670 Kč 

STAVMONTA spol. s  r.o.  
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 
IČ: 40525007 

7 524 919 Kč 

POHL cz, a.s.  
Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
IČ: 25606468 

7 296 661 Kč 

EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny 
IČ: 10442481 

8 142 680 Kč 

Petr Kožený s.r.o.  
Švermovská 32, 273 41 Brandýsek, okres 
Kladno 
IČ: 25631039 

7 826 988 Kč 
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add § 85 odst. 2 písm. e)  
identifika ční údaje zájemc ů či uchaze čů, kteří byli vylou čeni 

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči. 

add § 85 odst. 2 písm. f)  
vylou čení uchaze če, jehož nabídka obsahovala mimo řádně nízkou 
nabídkovou cenu 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

add § 85 odst. 2 písm. g)  
důvod použití sout ěžního dialogu, jednacího řízení 

Možnost použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez 
uveřejnění nebyla využita. 

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 25. 9. 2012 
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