PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
ZADAVATEL
Název zadavatele:

Město Lanškroun

Sídlo zadavatele:

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ:

00279102

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

Profil zadavatele:

https://zakazky.lanskroun.eu/

NÁZEV ZAKÁZKY
„Lanškroun, ul. Palackého, Olbrachtova – stavební úpravy“

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

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby
(díla) realizované podle projektové dokumentace,
kterou vypracoval:
• Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň
565 01, pod zak.č. 201823-2 v 12/2019 pro
stavební objekt komunikace
• Ing. Petr Koza, Masarykovo nám.1544,
Pardubice 530 02, v 12.2019 pod zak.č. 19/64
pro stavební objekt veřejného osvětlení.
V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy
komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení,
mobiliář, dopravní značení a zpevněná plocha a
ohrazení hnízda na odpady v ul. Olbrachtové v
Lanškrouně.
Dílo je dále specifikováno touto zadávací
dokumentací veřejné zakázky, jejíž součástí je návrh
smlouvy o dílo podrobněji vymezující předmět plnění.
Obsahuje-li
zadávací
dokumentace
(zadávací
podmínky), včetně všech příloh požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, zadavatel připouští i jiné
kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Cena ve smlouvě:

7 189 052,29

Označení dodavatele,
uzavřena smlouva:
Označení
všech
účastníků:

s nímž

byla

vyloučených

AGILE spol. s r.o., IČ: 15030741
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Použitý druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Odůvodnění nerozdělení zakázky na
části:

Předmět zakázky nešel rozdělit na části.
Označení účastníků

Účastník
Skanska a.s.
Sapa-LPJ
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
AGILE spol. s r.o.
M - SILNICE a.s.

IČ:
26271303
62063634
25953818
15030741
42196868

