Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Písemná zpráva zadavatele
Dle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“), v platném znění

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Předmět veřejné zakázky

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, Pardubice
70892822
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu
Zámek Pardubice - využití a obnova
zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2,
včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Cena sjednaná ve smlouvě

2.878.000,- Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 27 zákona

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část
veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
Uchazeč:
Sídlo:
IČ:

SVIŽN s.r.o.
Milady Horákové 298/123, Hradčany,
160 00 Praha 6
033 01 087

Výše nabídkové ceny je v souladu s předpokládanou cenou veřejné zakázky. Nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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d.) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Pořadí

Obchodní firma

1.

SVIŽN s.r.o.

2.

Masák & Partner, s.r.o.

3.

Ing. arch. Richard Cibik

4.

JIKA - CZ s.r.o.

Sídlo
Milady Horákové
298/123, Hradčany,
160 00 Praha 6
Praha 6 – Bubeneč,
Rooseveltova 39/575,
PSČ 16000
Thákurova 537/16,
160 00, Praha Dejvice
Čibuz 6, Smiřice 503
03

IČ

Celková
nabídková cen
v Kč bez DPH

033 01 087

2.878.000,-

270 86 631

2.990.000,-

152 92 789

3.312.000,-

259 17 234

4.444.000,-

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, kteří nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti
Žádný uchazeč nebyl vyloučen.
f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, došlo-li k takovému vyloučení
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny.
g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění, byla-li taková možnost využita
Ani jeden z výše uvedených způsobů zadávacích řízení nebyl využit.
h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadávací řízení zrušeno nebylo.
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