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Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107195-2018:TEXT:CS:HTML

Česká republika-Tachov: Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
2018/S 049-107195
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Výsledky zadávacího řízení
Stavební práce
směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Město Tachov
00260231
Hornická 1695
Tachov
347 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Michaela Poremská
Tel.: +420 774033702
E-mail: judr@poremska.cz
Kód NUTS: CZ032
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tachov-mesto.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tachov-mesto.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:
Stavební úpravy – areál Mže Tachov

II.1.2)

Hlavní kód CPV
45212000

II.1.3)

Druh zakázky
Stavební práce

II.1.4)

Stručný popis:
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Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami stávajících dispozic a výškového
2

uspořádání části společenského areálu MŽE. Současná zastavěná plocha předmětné části objektů (1027 m )
2

se navýší na hodnotu 1555 m . Součástí zakázky jsou konkrétně tyto práce:
— Přestavba stávajícího prostoru kina na víceúčelový sál s kapacitou 239 osob,
— Vybudování nového vstupu do areálu, včetně schodišť a ramp pro bezbariérové využití objektů, včetně
napojení na stávající dopravní infrastrukturu,
— Kompletní provedení nových elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), zdravotních instalací, vzduchotechniky
včetně klimatizace a rekuperace, vytápění + MaR. Dále budou provedena opatření spojená s požární ochranou
objektu,
— Vybudování retenční nádrže, vsakování a přípojky,
— Úprava prostoru pro dieselagregát, včetně osazení nového zařízení,
— Úpravy dispozic, přístavby nástavby zázemí areálu.
II.1.6)

Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2)

Popis

II.2.1)

Název:

II.2.2)

Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)

Místo plnění
Kód NUTS: CZ032
Hlavní místo dodání nebo plnění:
MěÚ Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, Ppč. 1737, 1741/1, 1741/2, 1741/14, 1741/15.

II.2.4)

Popis zakázky:
2

2

Současná zastavěná plocha předmětné části objektů (1027 m ) se navýší na hodnotu 1555 m . Předmět
veřejné zakázky je podrobně popsán v přílohách č. 3 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace pro
provádění stavby a č. 4 Zadávací dokumentace – Výkaz výměr.
II.2.5)

Kritéria pro zadání zakázky
Cena

II.2.11)

Informace o opcích
Opce: ne

II.2.13)

Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14)

Další informace

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
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IV.2.1)

Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 013-024732

IV.2.8)

Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)

Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

3/4

Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)

Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast
odmítnuty

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)
Další informace:
Ad II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky a V.1) Informace o nezadání zakázky: Zadavatel ruší zadávací
řízení na veřejnou zakázku podle § 127 odst. 1 ZZVZ z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v
zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení.
VI.4)

Přezkumná řízení

VI.4.1)

Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: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 stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám
vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být
námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných
nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny
Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
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Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v
němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek,
pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí
navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o
uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve
zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu
Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové
dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142
zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny
navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na
dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel
nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu
na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet
ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na
profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel
neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5)

Datum odeslání tohoto oznámení:
08/03/2018
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