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

1. Označení zadavatele
Název:

Silnice LK a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

287 46 503

Sídlo:

Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad
Nisou

2. Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

Dodávka dvousložkové plastické hmoty včetně materiálu na
dodatečný posyp na realizaci a obnovu VDZ (dále jen „Veřejná
zakázka“)

Popis předmětu veřejné Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvousložkové plastické
zakázky:
hmoty bílé barvy pro nanášení za studena pro strukturální
vodorovné dopravní značení a materiál na dodatečný posyp
(balotina do plastických hmot za studena).
Jedná se o hmoty pro stálé vodorovné dopravní značení ve smyslu
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších
předpisů.
Výrobek musí být schválený k použití na pozemních komunikacích
Ministerstvem dopravy a musí být evidován v Katalogu schválených
výrobků – Oblast vodorovného dopravního značení (katalog je na
webových
stránkách
http://www.kataloghmot.cz/katalog/Certifikovane%20systemy.htm).
CPV kódy:

44113800-3 Materiály pro povrchovou úpravu silnic

3. Cena sjednaná ve smlouvě
1 kg Plastické hmoty 51 Kč bez DPH
1 kg Tvrdidla 159 Kč bez DPH
1 kg Balotiny 19 Kč bez DPH
Cena za dodávky nesmí přesáhnout celkovou částku 5.600.000,- Kč bez DPH.

4. Použitý druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Způsob
ukončení uzavření smlouvy
zadávacího řízení:
5. Identifikace účastníků
Název:

HARDMAN UH a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

262 15 951

Sídlo:

Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

6. Účastníci vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Název:

HARDMAN UH a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

262 15 951

Sídlo:

Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště
Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť byla podána jediná
nabídka.

Odůvodnění výběru:

Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti Veřejné
zakázky v plném rozsahu a jeho nabídka neobsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu.
S ohledem na výše uvedené byl v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ
vybrán k uzavření smlouvy Vybraný dodavatel.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, kteří jsou zadavateli známi
Účastník neplánuje pro plnění Veřejné zakázky využít poddodavatelů.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení v soutěžním dialogu
Není relevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Není relevantní.

11.Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Není relevantní.
12.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Není relevantní.
13.Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Není relevantní.
14.Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Není relevantní.
15.Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Není relevantní.
16.Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Není relevantní.

V Jablonci nad Nisou dne 27. 2. 2019
za Silnice LK a.s.
Digitálně podepsal Ing.
Petr Šén
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10:35:13 +01'00'
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