Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená v souladu s ust. § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)
Identifikační údaje veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce dopravních kamerových systémů
Masarykova-Sadová

Předmět veřejné zakázky

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Lhůta pro podání nabídek

15. 2. 2022

Způsob podání nabídek

Elektronická podoba

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Profil zadavatele:

Metropolnet a.s.
Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
25439022
CZ25439022
Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva
Vladimír Matějíček
Tel. +420 724 101 555,
e-mail: verejne.zakazky@equica.cz
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1178.html

Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky
Účelem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího systému monitorování jízdy na červenou
(MJČ) a jeho doplnění systémem měření okamžité rychlosti (MOR) na křižovatce K15 ulic Masarykova –
Sadová.
Cena sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vítězného dodavatele činí 3 549 900,- Kč bez DPH
Použitý druh zadávacího řízení
Zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ

Účastníci zadávacího řízení
Označení účastníků zadávacího řízení
Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 1 nabídku od účastníka:
1) NTD group a.s., IČO: 25045776, datum a čas doručení: 11. 2. 2022 14:03:20, celková nabídková
cena v Kč (bez DPH): 3 549 900,- Kč.
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Označení účastníků, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení včetně odůvodnění
Není relevantní. Žádný účastník nebyl vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru
Smlouva byla uzavřena s dodavatelem: NTD group a.s., IČO: 25045776.
Nabídka dodavatele byla ekonomicky nejvýhodnější podle zadavatelem stanovených hodnotících
kritérií. Účastník prokázal splnění všech požadovaných podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Odůvodnění
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Postup dle § 26 ZZVZ
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Při podání nabídek nebyly použity jiné komunikační prostředky než elektronické.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Nebyl požadován.

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.03. 2022, evidenční číslo formuláře F2022-010539
a Evidenčním číslem zakázky Z2022-010539.

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.03.21
Matějíček Datum:
21:39:09 +01'00'

V Praze, dne 21. 03. 2022

_________________________
Vladimír Matějíček
v zastoupení zadavatele
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