PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů, zpracoval k níže uvedené veřejné zakázce tuto písemnou zprávu.

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Město Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
00283916

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět VZ :
Druh zadávacího řízení:

Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření
dPP
2021043
x dodávky
stavební práce
služby
zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému města Fryšták.
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné
ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné
události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé
předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro
obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat integrovat stávající hladinoměry a
kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.

Cena sjednaná ve smlouvě:
5.042.076,05 Kč včetně DPH

b) Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

c) Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena:
Účastník č. 1:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

TELMO a.s.
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 15-Hostivař
akciová společnost
47307781

Údaj z nabídky:
5.110.704,00 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH
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Účastník č. 2:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PWS Plus s.r.o.
Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 3
společnost s ručením omezeným
28305795

Údaj z nabídky:
5.042.076,05 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH

Účastník č. 3:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109 Dubí, 272 03 Kladno
společnost s ručením omezeným
14799634

Údaj z nabídky:
5.062.561,00 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH

e) Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Nabídka č.

2

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

PWS Plus s.r.o.
Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 3
společnost s ručením omezeným
28305795

Údaj z nabídky vybraného dodavatele, které bylo předmětem hodnocení :
5.042.076,05 Kč

Nabídková cena včetně DPH

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Nabídková cena byla nižší než předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky dle projektové
dokumentace dodávky a byla nejnižší nabídkovou cenou. Účastník nacenil ve své nabídce všechny položky
položkového rozpočtu. Jednotkové ceny odpovídají obvyklým, reálným cenám dodávek.
Komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky jako nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a
zadat jí tomuto účastníkovi.

f) Bude část veřejné zakázky plněna prostřednictvím poddodavatele :

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nebylo použito.
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i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nebylo použito.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nebylo zrušeno.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Zadavatelem bylo umožněno pouze elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Nebylo zjištěno.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Nejednalo se o nadlimitní otevřené řízení.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

Ve Fryštáku

dne

20.09.2021

Za zadavatele

podepsal Mgr.
Mgr. Lubomír Digitálně
Lubomír Doležel
Datum: 2021.09.20
Doležel
14:06:43 +02'00'
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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