Česká republika - Ministerstvo financí
V Praze dne 12.12.2016
PID:MFCR6XWLTM
Č.j.: MF-4670/2016/45-38

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).
a)

Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:
právní forma:
sídlo (obec, adresa, PSČ):
identifikační číslo (IČ):
daňové identifikační číslo (DIČ):
jehož jménem jedná:

Česká republika - Ministerstvo financí
325, organizační složka státu
Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
00006947
CZ00006947
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra
financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná
společnosti Fosfa a. s.“
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle prováděcího projektu prací „Podklady
pro výběrové řízení na dodavatele doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav–Poštovná
společnosti FOSFA a.s.“ zpracované společností MEGA a.s., v září 2015.
Cílem prací je:
-

získat dostatek detailních informací o lokalizaci ohnisek kontaminace v areálu závodu i v oblasti
mezi závodem a odlehčovacím ramenem Dyje tak, aby mohla být v maximální možné míře
eliminována sekundární mobilizace kontaminantů z ohnisek,
ověřit efektivnost a použitelnost aplikace hydroxidu vápenatého do horninového prostředí pro
imobilizaci ohnisek na základě pilotního pokusu,
získat na základě provedeného průzkumu a pilotního pokusu dostatečné a úplné podklady pro
finální návrh intenzifikace sanačního zásahu, který povede ke splnění podmínek příslušného
Rozhodnutí ČIŽP a především k definitivnímu zamezení šíření kontaminace k povrchovému
toku i po ukončení sanačního čerpání.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
-

doplňkový průzkum kontaminace (vrtné práce, odběry vzorků a laboratorní analýzy),
pilotní test aplikace hydroxidu vápenatého (vybudování monitorovacích vrtů, odběry
a analýzy vzorků, aplikace činidla),
1

- vyhodnocení prací (geochemické modelování, matematické modelování, závěrečná zpráva).
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
7 794 840,00,-- Kč bez DPH
b) Druh a limity veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s
více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká
část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
NABÍDKA č. 3
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ / DIČ:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
akciová společnost
46344942/CZ46344942

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnotící kritéria – Jednokriteriální / nejnižší nabídková cena
Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením
jejich identifikačních údajů
Uchazeč uvedl, že má v úmyslu při plnění předmětné veřejné zakázky využít níže uvedených
subdodavatelů:
1. GEOSAN spol. s. r., IČ: 41601343
- věcný podíl na plnění zakázky: monitoring, technické práce

15%

číslo
nabídky

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Uchazeč/ vedoucí
dodavatel/správce

Sídlo uchazeče/
vedoucího
dodavatele/správce

IČ

Nabídková
cena bez
DPH v Kč

1

„Fosfa Poštorná“
Společník 1
Green Gas DPB, a.s.
Společník 2: EPS, s.r.

Rudé armády 637
739 21 Paskov
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice

2

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109
273 42 Stehelčev

25006096

8 652 150,00
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GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112
627 00 Brno

46344942

7 794 840,00

2

00494356
26295059

8 086 200,00

e)

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
f)

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
g)

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění

Nebylo použito.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení
V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které by zadavatele vedly ke
zrušení zadávacího řízení.

V Praze dne

12.12.2016

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila Musilová,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
ou=12692, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA
1, ou=Ministerstvo financí, title=vedoucí
oddělení, givenName=Radmila,
sn=Musilová, serialNumber=ICA - 10334438
Datum: 2016.12.12 14:15:00 +01'00'

Ing. Radmila
Musilová
………….……..…...……………………….
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí
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