Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000500“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je návrh řešení a
zpracování dokumentace: „Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS“ (dále také jen
„Studie“), v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.
Prioritními požadavky zadavatele jsou především provozní a technologická účelnost, dále také kvalita
urbanistického, objemového, a konstrukčního řešení a návrhu zásad esteticko-architektonického řešení.
Studie bude dokumentovat urbanistické a architektonické řešení objektu Společného operačního střediska
v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro rozhodování o další přípravě stavby a pro zpracování
navazující projektové dokumentace stavby.
Studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami.
Při zpracování Studie budou respektovány platné právní předpisy. (Nejedná se však o územní studii dle
§ 30 uvedeného zákona).
Cena sjednaná ve smlouvě: 490 000,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Ing. arch. Václav Zůna

Sídlo:

Nemocniční 49
352 01 Aš

IČO:

72202327

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou splňuje podmínky zadavatele.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název
Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky
1.

Ing. arch. Václav
Zůna

Nemocniční 49
352 01 Aš

IČO

IČO

Nabídková cena

72202327

490 000,00 Kč
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Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

41328639

737 000,00 Kč

2.

Tovaryšský vrch
UNION.ARCH spol.s
1358/3
r.o.
460 01 Liberec 1

3.

OBERMEYER
HELIKA a.s.

Beranových 65, PO
Box 4
199 21 Praha 9 Letňany

60194294

777 000,00 Kč

4.

Ing. arch. Viktor
Tuček

Na Jezerce 1172/49
140 00, Praha 4

18637779

825 000,00 Kč

Martin Cviček

Rostislavovo náměstí
59/7
73762903
612 00 Brno Královo Pole

5.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

1 050 000,00 Kč

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Karlových Varech dne 18.12.2018
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Bc. Martina Obšivačová Čanecká, v.r.
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