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
Identifikační údaje veřejné zakázky
Název:
Druh zadávacího řízení:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
(dále jen „VZ“)

Spolkový dům v Horažďovicích
Služby
Jednací řízení bez uveřejnění
podlimitní

1. Označení zadavatele
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
(dále jen „Zadavatel“)
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních
prací v českém jazyce a provedení související inženýrské činnosti 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 projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
- dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) 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“ ze dne 22.07.2019 dle přílohy
a to v návaznosti na návrh prezentovaný účastníkem v architektonické veřejné dvoufázové
projektové soutěži o návrh s názvem „Spolkový dům v Horažďovicích“, rekonstrukce objektu kina
a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou (dále „soutěž“). Předmět
služby je vymezen v návrhu smlouvy, který je přílohou této výzvy.
CPV kód

71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

3. Cena sjednaná ve smlouvě
5.816.240 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) v návaznosti na proběhlou soutěž o návrh
5. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové
číslo

Název účastníka

sídlo

Ondřej Císler (Aoc architekti)
a Josef Choc, Filip Rašek,
Vojtěch Beran, Barbora
1
Lopraisová, Jano Vyšný
zástupce: Ondřej Císler

IČO

Aoc architekti, Janovského 31, 170 00 Praha
7

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva, je: MgA Ondřej Císler PhD, Bechyňova 7, 160 00 Praha
6, IČO: 69319553.
Účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a na základě všech proběhlých jednání a výsledku
JŘBÚ byla jeho nabídka na 29. jednání Rady města Horažďovice konaném dne 27.01.2020
zadavatelem přijata.
8. Označení poddodavatele
V tomto jednacím řízení bez uveřejnění nejsou poddodavatelé, ale jsou spoluautoři:
Ondřej Císler, Bechyňova 7, Praha 6, 160 00,
Josef Choc, Procházkova 250, Klatovy, 33901,
Filip Rašek, Družná 7, Praha 4, 143 00,
Vojtěch Beran, Rádlo 367, 468 03,
Barbora Lopraisová, Chlumecká 317, Chlumec, 403 39,
Jano Vyšňý, Bánská Bystrica, SK,
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Toto jednací řízení bylo použito v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále „ZZVZ“) v návaznosti na proběhlou soutěž o návrh, podle jejíchž soutěžních podmínek
oznámil zadavatel úmysl veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace zadat vybranému
účastníkovi soutěže o návrh prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Nezrušeno
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nerelevantní. Podání nabídky bylo realizováno elektronickými prostředky.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nerelevantní
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3
Nerelevantní

V Horažďovicích dne 06.02.2020

Ing. Michael Forman, starosta

