PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“))
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Revitalizace zámku, Horažďovice
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní
(dále jen „VZ“)
1. Označení zadavatele
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
(dále jen „Zadavatel“)
(dále jen „Zadavatel“)
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, provedení související
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Revitalizace zámku, Horažďovice“
v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a
inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zpracování architektonických studí,
- zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
- zabezpečení jednostupňového projektu (DSJ) včetně inženýrské činnosti (IČ SP) včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle
katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vše
v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže,
e) smlouvou o dílo.
2. Cena sjednaná ve smlouvě
3.561.700 Kč bez DPH
3. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZoZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo

Název účastníka

Projektový atelier pro
2 architekturu a pozemní stavby
spol. s r.o.
3 SU Project s.r.o.

IČO

Bělehradská 199/70, 120 00
Praha 2
Plachého 35, 301 00 Plzeň

45308616
07156898

4 ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.

Pivovarská 4, Pakoměřice,
250 65 Bořanovice

49787454

5 Atelier 99 s.r.o.

02463245
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
K Roztokům 190, 165 00
6 APRIS 3MP s.r.o.
27183912
Praha 6
Pozn. pořadové č.1, měla nabídka dodavatele, která byla v elektronickém systému EZAK města Horažďovice
dodavatelem zneplatněna před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nemá k zneplatněným nabídkám
přístup.
5. Označení vyloučených dodavatelů ze zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána, je:

Pořadové
číslo

Název účastníka
Projektový atelier pro
2 architekturu a pozemní
stavby spol. s r.o.

IČO
45308616
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka byla ekonomicky nejvhodnější
nabídkou.
7. Označení poddodavatele
Ing. Mirko Mazuch, Štefánikova 963, Unhošť, IČO: 14469561
Jiří Fait, K lukám 641/26, Praha – Libuš, IČO: 45256837
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno a nepoužito.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nerelevantní. Podání nabídky bylo realizováno elektronickými prostředky.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nerelevantní
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3
Nerelevantní
V Horažďovicích dne 07.12.2020

Ing. Michael Forman, starosta
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