PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Identifikační údaje zadavatele, použitý druh zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:

Projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení na stavbu sportovní haly Klobouky včetně
prováděcí projektové dokumentace

Zadavatel zakázky:

Město Klobouky u Brna

Sídlo:

Náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

IČO:

002 83 258

Statutární zástupce:

Pavel Volek, starosta města

Veřejná zakázka dle
předmětu:

veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka dle
předpokládané hodnoty:

podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zástupce zadavatele:

RPA Tender, s.r.o.

(dle §43 zákona)

Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno,
korespondenční adresa: třída Kapitána 13, 602 00 Brna

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Smlouva nebyla uzavřena. Zadavatel zadávací řízení zrušil v souladu s čl. 1.1 zadávací
dokumentace a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem: „Rozšíření kapacit
infrastruktury pro výuku Tělesné výchovy a sportu – Sportovní hala Klobouky –
zhotovitel projektové dokumentace“ spočívající ve výstavbě nové sportovní haly. Předmětem
veřejné zakázky konkrétně je:
-

Vypracování studie proveditelnosti s posouzením možnosti zpracování novostavby
objektu haly v pasivním standardu,

-

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude obsahovat
v dokladové části veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle zákona
č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu.

-

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude v dokladové
části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení dle zákona
č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu.
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-

Výkon související inženýrsko-investiční činnosti k DÚR DSP (zejména zajištění
stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí, atd.).

-

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu
s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a vyhláškou
č. 169/2016 Sb.

-

Vypracování dokumentace bouracích prací dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a
vyřízení povolení odstranění stavby (demoličního výměru).

Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace:
-

V architektonické studii zpracovanou společností Archsta Servis, s.r.o., IČO: 01776835.

-

V investičním záměru zpracovaným společností Plus Projekt, s.r.o., IČO: 08671427.

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Identifikační údaje účastníka

IČO

JIKA - CZ s.r.o.
Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným

25917234

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným

02463245

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

25594443

Právní forma: akciová společnost
5. Seznam vyloučených účastníků zadávacího řízení

Žádný účastník nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
6. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva nebyla uzavřena s žádným dodavatelem.
7. Poddodavatelé vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel není znám. Zadávací řízení bylo zrušeno před výběrem dodavatele ve smyslu
ust. § 122 odst. 2 písm. d) zákona
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita:

Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo zadavatelem použito.
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9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo zadavatelem použito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Zjednodušený režim nebyl zadavatelem použit.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo:

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s čl. 1.1 zadávací dokumentace a v souladu s ust. §127
odst. 2 písm. d) zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 22. 6. 2020 uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele dle ust. § 53 odst. 1 zákona.
Zadavatel uvádí, že v průběhu posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení se
na straně zadavatele vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel
způsobil či nikoliv (tj. byl naplněn také důvod pro zrušení zadávacího řízení dle ust. § 127 odst. 2
písm. d) zákona).
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nabídky byly podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li zjištěn střet
zájmů:

U žádných osob nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně dne 05. 08. 2020

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Petr Kolář
Petr
Datum:
2020.08.05
Kolář
13:07:48 +02'00'
…………………………………………………
RPA Tender, s.r.o.
zástupce zadavatele
Ing. Petr Kolář, jednatel
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