OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 149 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Spolkový dům v Horažďovicích“ Rekonstrukce objektu kina a transformace
na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou.
Druh veřejné zakázky:
služby
Forma zadávacího řízení: soutěž o návrh
Limit veřejné zakázky:
podlimitní
(dále též „VZ“)
Zadavatel
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513, zastoupené Ing.
Michaelem Formanem, starostou
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel tímto v souladu s § 149 ZoZVZ a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, bod
09.11. oznamuje, že Rada města Horažďovice na jednání č. 15 dne 03.06.2019
a) bere na vědomí Zápis z hodnotícího zasedání poroty 2. fáze architektonické veřejné dvoufázové
projektové soutěže o návrh na „Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu kina a
transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou“,
b) bere na vědomí rozhodnutí poroty o vítězném návrhu č. 12 v pořadí listinného podání návrhu a toto
rozhodnutí schvaluje,
c) bere na vědomí rozhodnutí poroty o návrhu, který se umístil na 2. místě. Návrh č. 35 v pořadí listinného
podání návrhu a toto rozhodnutí schvaluje,
d) bere na vědomí rozhodnutí poroty o návrzích, které se umístily na 3. místě. Návrh č. 1 a 4 v pořadí
listinného podání návrhu a toto rozhodnutí schvaluje,
e) doporučuje ZM vzít na vědomí rozhodnutí poroty o vítězném návrhu a dalších v pořadí umístění,
f) bere na vědomí rozhodnutí poroty o přerozdělení odměn a toto přerozdělení schvaluje,
V souladu s § 50 ZoZVZ Zadavatel dále uvádí:
•

•

identifikační údaje vybraného účastníka
Pořadí po
rozhodnutí
poroty

Pořadí listinného
podání návrhu

1

12

Název účastníka

autoři

Ondřej Císler (Aoc
architekti) a Josef Choc,
Filip Rašek, Vojtěch
Beran, Barbora
Lopraisová, Jano Vyšný

Ondřej Císler, Bechyňova 7, 160 00 Praha 6
Josef Choc, Procházkova 250, 339 01 Klatovy
Filip Rašek, Družná 7, 143 00 Praha 4
Vojtěch Beran, Rádlo 367, 468 03
Barbora Lopraisová, chlumecká 317, 403 39 Chlumec
Jano Vyšný, Bánská Bystrica, SK

identifikační údaje oceněných účastníků
Pořadí po
rozhodnutí
poroty

Pořadí listinného
podání návrhu

2

35

Název účastníka

autoři

JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá
103/17, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 25 91 72 34

JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
Spoluautoři:
Ing. arch. Jan Kubát, Pellicova 53, 602 00 Brno

1

Ing. arch. Linda Boušková, Hlávkova 12, 602 00 Brno
Ing. arch. Filip Musálek, Traubova 16, 602 00 Brno
3

1
Jiří Richter a Jan Kudlička

3

4
Ing. arch. Ondrej Palenčar,
Ing. arch Štěpán Vašut,
Ing. arch. Adam Koten,
Ing. arch. et Ing. Tomáš
Babka, Ing. Zdeněk
Šuchma

•

Jiří Richter, 10 Chalbury Walk, N1 9SY, Londýn, Velká
Británie
Jan Kudlička, Carrer Verdi 84 2-2, 08012, Barcelona,
Španělsko
Ing.arch. Ondrej Palenčar, Jiráskova 215/7, 602 00
Brno
Ing.arch. Štěpán Vašut, Jugoslávská 114, 613 00 Brno
Ing.arch. Adam Koten (KOTA Atelier s.r.o.)
Ing.arch. et Ing. Tomáš Babka, Dunajská 29, 625 00
Brno
Ing.Zdeněk Šuchma

odůvodnění výběru vybraného účastníka

Účastník prokázal splnění podmínek účasti v soutěži o návrh v požadovaném rozsahu a jeho návrh byl
vybrán porotou. Zadavatel výběr poroty schválil.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) ZoZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZoZVZ.
V Horažďovicích, dne 12.06.2019

Ing. Michael Forman v.r., starosta

Přílohy
Protokol, obsahující:
- zápis z průběhu jednání ustavující schůze poroty
- zápis z průběhu 1. hodnotícího zasedání poroty
- zápis z průběhu 2. hodnotícího zasedání poroty
- rozhodnutí o vyřazení návrhů z posuzování 1. fáze zaslané nepostupujícím
- protokol o přezkoušení 1. fáze
- protokol o přezkoušení 2. fáze
Jednotlivé dokumenty Protokolu, jsou zveřejňovány s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 "o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES" (tzv. obecné nařízení
o ochraně osobních údajů - GDPR) bez podpisů. Podepsané originály dokumentů jsou k dispozici k
nahlédnutí na Městském úřadě v Horažďovicích.
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