PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17,
Žalanského 291/12b,
163 02 Praha 6 – Řepy,
IČO: 00 23 12 23,
zastoupená: starostkou PhDr. Jitkou Synkovou
Předmět veřejné zakázky:
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. interiéru – zapracování změn oproti
původní projektové dokumentace z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího
provozu Domu s pečovatelskou službou. Zapracování změn do výkazu výměr a kontrolního rozpočtu,
projednání změny s dotčenými orgány státní zprávy a projednání změny stavby před dokončením.
Předmětem je poskytnutí autorských práv, nevýhradní licence k projektové dokumentaci a výkon
autorského dozoru v průběhu realizace stavby.
Cena sjednaná ve smlouvě: bez DPH 1 850 001,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru: bez DPH 500 Kč/hod.

s DPH 2 238 501,21 Kč
s DPH 605 Kč/hod.

Druh zadávacího řízení:
podlimitní veřejná zakázka dle § 26 na služby zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63
odstavec 3 písmen. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Označení účastníků zadávacího řízení
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, IČO: 497 87 454
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
žádný z účastníků nebyl vyloučen
Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, IČO: 497 87 454
Odůvodnění výběru:
Nabídka splňuje podmínky stanovené zákonem a zadávací dokumentací.
Označení poddodavatelů dodavatele: není známo
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Veřejná zakázka může být splněna pouze zpracovatelem (autorem) původní Projektové dokumentace,
který disponuje příslušnými oprávněními ke zpracování původní Projektové dokumentace, neboť je to
nezbytné z důvodu ochrany výhradních autorských práv zpracovatele (autora) Projektové dokuntace.
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