písrvl ruÁ zpnÁvn zADAvATELE
Dle § 85 zákona č. L3712006 Sb. o veřejných zakázkách
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zadavatel
Název:

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace
Karlovarského kraje

Sídlo:

Kamenná 2,35O 02 Cheb
Příspěvková orga n izace

Ič:

00074268
Mgr. Zbyněk lllek, ředitel organizace

právní forma:

Statutární zástupce:

Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky
ART cENTRUM GALERlE 4, REKoNSTRUKcE ŠpÝcHnnu, FRANT|ŠKÁNSKÉNÁM. 30/1, cHEB
DoDATEČNÉSTAVEBNí PRÁCE lll
2

2.L

-

2.2

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou dodatečnéstavební
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a
dokončení původních stavebních prací. Jedná se o dodatečné práce zjištěnépři rekonstrukci
historického objektu bývalého špýcharu se změnou užívánína umělecké centrum a fotografickou
galerii. Dodatečné(změnové) stavební práce, dodávky a osazení technologie a interiérové vybavení
jsou řešeny změnovými listy.

2.3

Klasifikace veřejné zakázky
- Stavebníúpravyuměleckých a kulturních budov

45212300-9

2.4
1,

Cena sjednaná ve smlouvě

492 077,-I4 Kč bez DPH

Smlouva řešena dodatkem č. 4 k původní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 201,4. Vdodatku č. 4
zohledněny neprováděné stavební práce, dodávky a služby obsaženév původnímzadávacím řízení ve
výši-1337 964,35 Kč bez DPH. Dodatek č.4 byl podepsán dne 23. 1"1.201,5.

3
Způsob zadání
Jednací řízeníbez uveřejnění podle § 23 odst, 7 písm. a) zákona č. I37/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.

Odůvodnění použltíjednacího
řízeníbez uveřejnění

Zadavatel postupoval podle § 23 odst. 7 písm, a) zákona č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách.
Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původníchzadávacích podmínkách a jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a to na základě odhalení stávajících
konstrukcí a zjištění stavu původníchkonstrukcí. Tyto dodatečné stavební práce zadavatel jednající

s náležitou péčínemohl předvídat, jsou nezbytné pro dokončeníkompletní rekonstrukce historického

objektu špýcharu na galerijní objekt.

Vybraný zhotovitel

5

obchodnífirma:

právníforma:

SWlETELSKY stavební s. r.o.
Pražská tř. 498/58,37O 04 ČeskéBudějovice
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Železničářsk á 1,234/79, 312 O0 Plzeň
společnost s ručením omezeným

tČo:

48035599

Sídlo;
Závod,.

6

Su

bdodavate!ské zajištění

Bez subdodavatelského zajištění

7

ostatní uchazeči

jejich

nabídkové ceny
v tomto zadávacím řízenínerelevantní.
8

ldentifikační údaje vyloučených

zájemců či uchazečů
v tomto zadávacím řízení nerelevantní.

V Chebu dne 23.11.2015

Mgr, Zbyněk lllek
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Ředitel Galerie
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