PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva
MUDr. Karel Bajer, místopředseda představenstva
260 95 157

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Snížení
energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací
předmětné stavby.
V souladu s čl. III odst. 3 a v souladu s čl. V. odst. 5 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně
odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných
stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Předmětný
dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na
vícepráce.
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo č. 12/004 ze dne 26. 4.2012:
Cena stavebních prací bez DPH
Instalace technologie solárního ohřevu teplé vody
Cena celkem bez DPH

16 209 082,00 Kč
3 307 700,00 Kč
19 516 782,00 Kč

více práce celkem bez DPH
méně práce celkem bez DPH

3 848 557,30 Kč
1 456 195,74 Kč

nová cena celkem bez DPH

21 909 144,00 Kč

4. Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23, odstavec 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné
zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“
Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
První účastník sdružení:
SSKA- Stavební společnost Karivná, a.s.
Se sídlem:
Bohumínská 1878/6, 735 06 Karivná – Nové Město
Statutární zástupce:
Ing. Pavel Šrámek, předseda představenstva
IČ:
483 93 835
DIČ:
CZ 483 93 835
Druhý účastník sdružení:
Se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Zborovská 346/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma – jednatelé
261 05 128
CZ 261 05 128

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
V rámci zadávacího řízení byl zadavatelem osloven pouze jeden zájemce, a to vybraný zhotovitel shora citované
stavby - Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“. Zadavatel na základě vyjednávání v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění zadaného podle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zájemcem Sdružení „Zateplení
Nemocnice JH“.
Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele: ---------------6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“ Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město, nabídková cena bez
DPH 3 848 557,30 Kč.
7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně
odůvodnění jejich vyloučení
-----------------8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
-----------------9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 26. 04. 2012 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2
dodatku. Odůvodnění:
Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v
původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v
projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací
předmětné stavby použil zadavatel pro zadání těchto stavebních prací (víceprací) jednací řízení bez uveřejnění v
jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

