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

č. j. VZ36_2021 s názvem: „ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek II“
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 provedení díla – První etapa obnovy VZT jednotek v objektu Českého
rozhlasu, Římská 13, Praha 2, které zahrnuje demontáž původních VZT jednotek, kompletní dodávku,
instalaci a zprovoznění nových VZT jednotek a realizaci veškerých souvisejících přípravných a
dokončovacích prací a to vše v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími
přílohami.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
3.888.900,- Kč bez DPH.
4. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Zadavatel využil otevřené nadlimitní řízení podle § 56 a násl. ZZVZ na dodávky.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:


VH VZDUCHOTECHNIKA, spol. s r.o., Jordana Jovkova 3252/3, 143 00 Praha 4, IČO: 26118424.



KLIMASERVIS SŮVA s.r.o., Nádražní 103, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČO: 47535318.



Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 00138207.



NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., Gorkého 1613, 436 01 Litvínov, IČO: 28683218.



TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram III, IČO: 28911822.



PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 06120059.



bösch - technika pro objekty, spol. s r.o., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO:
41604806.



M-tech, s.r.o., Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 60108550.

6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:


NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., Gorkého 1613, 436 01 Litvínov, IČO: 28683218.

8. Odůvodnění výběru výše uvedeného vybraného dodavatele:
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti
nabídek. Ekonomickou výhodnost nabídek zadavatel hodnotil na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a aspektu sociálně odpovědného zadávání – účast studenta, čerstvého absolventa či
absolventa vedeného jako zájemce či uchazeče o zaměstnání na realizaci zakázky. Nabídka vybraného
dodavatele splnila podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.
9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi:


Ing. Blanka Stýblová, se sídlem Mezibořská 764, 436 01, Litvínov - Horní Litvínov, IČO: 43183620, ve
sdružení s Josefem Stýblem, se sídlem Mezibořská 764, 436 01, Litvínov - Horní Litvínov, IČO:
12801593.



Ing. Kateřina Hábová, se sídlem Sportovní 1675, 252 63, Roztoky, IČO: 87875373.

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým je realizace
první etapy obnovy VZT jednotek a tedy provedení prací, které spolu technologicky a provozně souvisí a
na sebe navazují tak, že tvoří jeden funkční celek a jsou prováděny v časové souvislosti. Předmětná VZT
zařízení jsou umístěna v rámci jednoho objektu zadavatele a jedné místnosti. Rozdělení veřejné zakázky
by tak nebylo účelné ani přiměřené.
Digitálně podepsal
Mgr. Josef
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V Praze
Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek

