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Komenského 249 – opětovné vypsání
Písemná zpráva zadavatele
Název veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky dle předmětu
Režim veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Název zadavatele
IČ
Adresa sídla
Právní forma

Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola,
Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
Veřejná zakázka na služby
podlimitní režim
zjednodušené podlimitní řízení

Město Beroun
00233129
Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 43 Beroun
801 – Obec

Zadavatel, Město Beroun, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování
projektové dokumentace, včetně zajištění územního
rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského
dozoru. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu
nové tělocvičny s příslušenstvím, navýšení učebních
kapacit, navýšení kapacit školních šaten, přemístění
školní jídelny včetně navýšení kapacit, vytvoření půdní
vestavby pro potřeby školní družiny, rekonstrukci a
posílení plynové kotelny, výstavbu osobního a malého
nákladního výtahu, dokončení výměny oken a
zateplení části fasády, demolici domku na školním
dvoře a výstavbu nového venkovního hřiště.

Cena sjednanou ve smlouvě na část veřejné
1.75.000 Kč bez DPH
zakázky, pokud byla uzavřena
Použitý druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní
Označení účastníků zadávacího řízení
1. STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., IČ 27714870, se sídlem
Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno
2. Invente s.r.o., IČ 25171232, se sídlem České
Budějovice - České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, PSČ
37004
3. drawING project, s.r.o., IČ 04702883, se sídlem
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Štítarská 114, Kolín II, 280 02 Kolín
4. SVIŽN s.r.o., IČ 03301087, se sídlem Milady Horákové
298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
5. Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210, se sídlem
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Označení všech vyloučených účastníků Není relevantní
zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena 1. STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., IČ 27714870, se sídlem
smlouva nebo rámcová dohoda, nebo Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno
dodavatelů, kteří byli zařazeni do
dynamického nákupního systému, včetně Dodavatelova nabídka byla vyhodnocena jako
odůvodnění jejich výběru
ekonomicky nejvýhodnější dle zvoleného hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost nabídky.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle Stanislav Rosypal, IČ 64312500, Vodova 1721/80,
písmene e), pokud jsou zadavateli známi
612 00 Brno-Královo Pole (podíl subdod. 8%)
Ing. Jan Bukolovský, IČ 12167223, Kainarova 2630,
61600 Brno (podíl subdod. 5,5%)
Ing. Ladislav Huf, IČ 48907898, Příkop 6, 602 00 Brno
(podíl subdod. 3%)
Marek Cabal, IČ 2691945, Bratislavská 5, Hustopeče u
Brna (podíl subdod. 5%)
Ing. Zbyněk Remeš, IČ 00729426, Pavlovská 20, 623 00
Brno (podíl subdod. 5,5%)
Ing. Radim Drápal, Ph.D., IČ 45475334, Čichnova 19,
624 00 Brno (podíl subdod. 2%)
Odůvodnění použití jednacího řízení s Není relevantní
uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Odůvodnění použití jednacího řízení bez Není relevantní
uveřejnění, bylo-li použito
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo Není relevantní
nezavedení
dynamického
nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných komunikačních Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým
prostředků při podání nabídky namísto zázemím pro umožnění podání nabídky elektronickými
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky.
prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.
zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou Není relevantní
zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci
Odůvodnění stanovení požadavku na Není relevantní
prokázání obratu v případě postupu podle
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§ 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci

V Berouně dne 29. 9. 2017

Antonín
Leopold

Digitálně podepsal Antonín
Leopold
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00233129,
o=Město Beroun [IČ 00233129],
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