Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ35/2018 s názvem: „ČRo Olomouc – dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a poskytnutí autorského dozoru pro stavbu „ČRo
Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“, která zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro
povolení stavby, výběr zhotovitele stavby, vlastní realizaci stavby, zajištění stavebního povolení stavby a kladných
vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a poskytnutí
autorského dozoru.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
5.695.000,- Kč bez DPH, což činí 6.890.950,- Kč s DPH.
4. Použitý druh zadávacího řízení:
Zadavatel použil otevřené nadlimitní řízení v souladu s § 56 a násl. ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc, IČO: 25870092

A2 ARCHITEKTI s.r.o., Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 26834995

Atelier 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343

INTAR a.s., Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 25594443
6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Atelier 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343
8. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Zadavatel při hodnocení nabídek postupoval podle ustanovení § 114 a násl. ZZVZ a podle postupu popsaného v
zadávací dokumentaci. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kterou hodnotil na
základě poměru nabídkové ceny (90%) a termínu dokončení II. fáze díla (10%). Hodnocení nabídek bylo provedeno
bodovací metodou za použití tzv. kriteriální matice. Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

AVT Group a.s., V Lomech 2376/10A, 149 00 Praha 4, IČO: 01691988

INDETAIL s.r.o., Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Oprava, IČO: 06717390

MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 41033078

Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
ČESKÝ ROZHLAS
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právník veřejných zakázek
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