Název
zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Janáčkova akademie múzických
umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
62156462

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO –
PROJEKTOVÉ PRÁCE“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000018“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Předmět veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti
a výkon autorského dozoru stavby "Stavební úpravy a modernizace IVUC
Astorka, Novobranská 691/3, Brno".

Cena sjednaná ve smlouvě:

4 029 300,00 Kč vč. DPH

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:
INTAR a.s.
Sídlo:
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO:
25594443
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanovil následující
kritéria hodnocení, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky, a současně jednotlivým
hodnotícím kritériím stanovil váhu vyjádřenou v procentech takto:
1. kritérium:
Nejnižší nabídková cena vč. DPH
60 %
2. kritérium:
Zkušenost realizačního týmu
40 %
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů. Celkový počet bodů
byl vypočten jako součet bodových hodnocení získaných v dílčích kritériích vynásobených váhou
příslušného kritéria.
Označení účastníků zadávacího řízení:
Poř. číslo
Dodavatel
nabídky

Sídlo

IČO

Celkový počet
bodů

Nabídková cena
vč. DPH

1.

INTAR a.s.

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

25594443

95,200

4 029 300,00 Kč

2.

Energy Benefit
Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

29029210

40,195

16 564 900,00 Kč
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Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Účastník č. 3, F.E.D. s.r.o., Velký Ořechov 177, 763 07, IČO 03994601.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nabídku bylo možné podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Pro zadání veřejné zakázky bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona:
Nebylo požadováno.
Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu o dílo dne 18. 08. 2020.

V Brně

Ing. Josef
Vinkler

Digitálně podepsal Ing. Josef Vinkler
DN: cn=Ing. Josef Vinkler,
givenName=Josef, sn=Vinkler, c=CZ,
o=Janáčkova akademie múzických
umění v Brně, serialNumber=ICA 10534776
Datum: 2020.08.24 11:37:49 +02'00'
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Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení

