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Naše čj.: MUSP 91747/2019
Naše sp. zn.: 51157/2019 RUI/EVZA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Dům kultury – zpracování projektové dokumentace
-

otevřené nadlimitní řízení

1. Označení zadavatele:
Název:
Sídlo
IČO

Město Šumperk
nám. Míru 1, Šumperk
00303461

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury, Fialova
416/3, Šumperk, par. č. St. 184/3 k. ú. Šumperk. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat
kompletní projektovou dokumentaci obsahující veškeré náležitosti stanovené vyhláškou
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace musí odpovídat
platným právním předpisům a požadavkům zadavatele.
Projektová dokumentace bude respektovat dispoziční uspořádání navržené ve studii. Současně
bude řešit zpevněné plochy (resp. parkování) od ul. Fialova, statiku a vlhkost budovy, zelené
střechy a průchod mezi hlavním vstupem a jižním křídlem Pavlínina dvora.
3. Cena sjednána ve smlouvě: 4 978 000 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
VZ byla vypsána jako otevřené nadlimitní řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník 1: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno
Účastník 2: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha
Účastník 3: ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava – Moravská Ostrava
Účastník 4: SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, Brno
Účastník 5: DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, Ostrava – Moravská Ostrava
Účastník 6: ROAD2 architekti s.r.o., Na Hradbách 118/9, Moravská Ostrava
6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
1. Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno – důvodem vyloučení bylo nesplnění technické
kvalifikace stanované zadavatelem.
7. Označení vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název SD Ateliér s.r.o.
Sídlo
Orlí 7, Brno
IČO
27714870
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Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách. Základním
hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky:
celková nabídková cena za projektové práce bez DPH ..................................... 60%
zkušenosti hlavního inženýra projektu .................................................................35%
hodinová sazba za výkon autorského dozoru Kč/hod (bez DPH) .......................5 %
Vybraný dodavatel na základě stanovených kritérií získal nejvyšší počet bodů, jedná se tedy o
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
8. Označení poddodavatelů:
Pavel Kefurt, U Stadionu 547/29, Svitavy
Ing. Karel Alexa, Mikšíčkova 9, Brno
Pavel Svoboda, Lidická 700/19, Brno
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
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
Bylo použito elektronických komunikačních prostředků.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Rozdělení zakázky na části bylo bezpředmětné, jednotlivé části projektových dokumentací jsou vzájemně
propojeny.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Prokázání obratu nebylo požadováno.
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