„CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace“

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku ev. č. Z2021-029220

Veřejná zakázka na služby
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace“
nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
ZADAVATEL:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

S – Invest CZ tender s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
Osoba zastupující zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením podle § 43 zákona

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:

veřejná výzkumná instituce - § 4 odst. 1 písm. e) od 1. zákona
kód 661
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
86652079
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel
Mgr. Michal Minarik

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 Zákona osoba zastupující zadavatele na základě
uzavřené příkazní smlouvy č. 0005-21 a udělené plné moci (dále v textu jen „zástupce zadavatele“).
Název:
S – Invest CZ tender s.r.o.
Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:
09980229
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková, jednatelka
Informace podle ustanovení § 217 odst. 2 zákona jsou uvedeny v Oznámení o výsledku zadávacího řízení
uveřejněném způsobem podle ustanovení § 212 zákona.

2. Předmět veřejné zakázky
Zadavatel připravuje realizaci investiční akce „CzechGlobe – pavilon D“. Jedná se o novostavbu budovy
v areálu zadavatele v Brně.
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Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování všech stupňů projektové dokumentace a provedení
souvisejících inženýrských činností vč. autorského dozoru při realizaci stavby. Podkladem pro realizaci
předmětu plnění je STUDIE. Vybraný dodavatel provede pro zadavatele tyto činnosti:
• Provedení a vyhodnocení průzkumů (PR)
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUR)
• Vyřízení územního souhlasu (UR)
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
• Vyřízení stavebního povolení (SP)
• Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu (DPS)
• Technická pomoc při výběru zhotovitele stavby (HN)
• Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (DPSINT)
• Technická pomoc při výběru zhotovitele interiérového vybavení (HNINT)
• Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)
Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 9.826.780,00 Kč bez DPH.

4. Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené, nadlimitní režim

5. Identifikační údaje účastníků řízení
Nabídka číslo 1:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Nabídka číslo 2:
Společnost dodavatelů:
1. dodavatel
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
2. dodavatel
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

atelier-r, s.r.o.
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
26849917

Společnost pro pavilon D
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
akciová společnost
29029210
JIKA – CZ s.r.o.
Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
25917234

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

atelier-r, s.r.o.
tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
společnost s ručením omezeným
26849917

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka nejlépe splňuje požadavky zadavatele a podle dílčích hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako
nabídka nejvýhodnější.

8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele
Poddodavatel: Ing. Jan Zajíček, OSVČ, IČO 61980536
Specifikace části plnění veřejné zakázky: plnění funkce manažera kvality

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmu zjištěn
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Každý
zpracovávaný stupeň (etapa) projektové dokumentace navazuje na předchozí stupeň. Dělení zakázky na části
je zcela nevhodné, neboť by vznikly neřešitelné obtíže při plnění veřejné zakázky, a to jak technické, tak
koordinační a obtíže s uplatňováním autorských práv.
V Brně, dne 18.10.2021
Zpracovatel zprávy:

............................................
Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele
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