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F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Název zakázky: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2, včetně
výkonu autorského dozoru projektanta
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2016-007401
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2016-658470
Evidenční číslo zakázky: 638061
Číslo oznámení TED: 2016/S 248-454920
Datum uveřejnění ve VVZ: 27. 12. 2016 2:01:33
Datum uveřejnění v TED: 23. 12. 2016 0:00:00
Název zadavatele: Pardubicky kraj
IČO zadavatele: 70892822
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: Pardubicky kraj
IČO: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubicky kraj
PSČ: 532 11
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Petr Mareš
Tel.: +420 466026450
E-mail: petr.mares@pardubickykraj.cz
Kód NUTS: CZ053
Hlavní adresa: (URL): http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.pardubickykraj.cz
I.2)
Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)
Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)
Název
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2, včetně
výkonu autorského dozoru projektanta
Spisové číslo: SpKrÚ 29294/2016
II.1.2)
Hlavní kód CPV
71322000
II.1.3)
Druh zakázky
Služby
II.1.4)
Stručný popis
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek
platných v době dokončení projektových prací, CPV 71322000-1. Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu "Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2". Předmětem zakázky je i poskytování služeb autorského dozoru podle
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou
dokumentací při zhotovování stavby, CPV 71251000II.1.6)
Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)
Konečná hodnota veřejné zakázky
Hodnota: 2878000,00
Měna: CZK
II.2)
Popis
II.2.1)
Název
II.2.2)
Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)
Místo plnění
Kód NUTS: CZ053
Hlavní místo dodání nebo plnění: Dodání dokumentace do sídla zadavatele, Komenského nám. 125, Pardubice
II.2.4)
Popis zakázky
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek
platných v době dokončení projektových prací, CPV 71322000-1. Projektová dokumentace bude zpracována na stavbu "Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2". Předmětem zakázky je i poskytování služeb autorského dozoru podle
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou
dokumentací při zhotovování stavby, CPV 71251000Cena - Váha
II.2.11)
Informace o opcích
II.2.13)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano
Identifikujte projekt: IROP
II.2.14)
Další informace
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Oddíl IV: Řízení
IV.1)
Popis
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)
Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)
Informace o elektronické aukci
IV.1.8)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)
Administrativní informace
IV.2.1)
Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 091-163584
IV.2.8)
Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)
Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení
Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka č.: 1
Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2,
včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Zakázka/část je zadaná: ano
V.1)
Informace o nezadání zakázky
V.2)
Zadání zakázky
V.2.1)
Datum uzavření smlouvy
13.12.2016
V.2.2)
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)
Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SVIŽN s.r.o.
IČO: 03301087
Poštovní adresa: Milady Horákové 298/123, Hradčany
Obec: Praha 6
PSČ: 160 00
Země: CZ
Kód NUTS: CZ010
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)
Údaje o hodnotě zakázky/části
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4800000,00
Měna: CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2878000,00
Měna: CZK
V.2.5)
Informace o subdodávkách
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)
Další informace
VI.4)
Přezkumná řízení
VI.4.1)
Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz
VI.4.2)
Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)
Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné
doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů.
Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek,
pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.4)
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení
21.12.2016
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