Písemná zpráva zadavatele
byla vypracována v souladu s ~ 85 zákona č. 3 7/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“)
k veřejné zakázce na stavební práce zadané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

„VR 69 Stavební práce a dodávky v objektu zadavatele“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele :
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo
:
Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
iČ
:
44994575
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel
—

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek.
2. Identifikační údaje vybraného uchazeče a odůvodnění výběru nabídky
Nabídka č. 1
Název uchazeče
Sídlo uchazeče

iČ
Nabídková cena bez DPH

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198121, 15000 Praha 5
60838744
6 580 934,- Kč

Zadavatel v souladu s ustanovením ~ 23 odst. 7 písm. a) zákona zvolil jednací řízení bez uveřejnění, nebot‘
v tomto případě se jednalo o dodatečné stavební práce k veřejné zakázce Generální dodavatel stavby
Dopravního VaV centra, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba
vznilda v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace původní stavby a tyto
dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení původní
zakázky.
V souladu s podmínkou stanovenou v * 23 odst. 7 písm. a) bod 1. zákona byly dodatečné stavební práce
zadány témuž dodavateli, jako předchozí zakázka na stavební práce.
Zadavatel nepožadoval sdělení, které části zakázky hodlá uchazeč plnit prostřednictvím subdodavatelů.
Cena sjednaná v kupní smlouvě je: 6580934,-Kč bez DPH.
Smlouva bylas uchazečem STRABAG a.s. uzavřena dne: 23. 9. 2013

3.

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
Centrum dopravniho výzkumu v. v. L
Lfšeňská 33~, 63600 Brn

Zádný uchazeč nebyl vyloučen.
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V Brně dne 30. 9. 2013
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prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel
]

Elektronicky podepsal(a) Mgr.
František Doleček
Datum: 2013.12.09 16:20:40 CET

