PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
DLE § 217 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH („ZZVZ“)
Zadavatel: město Tachov, se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ: 00260231
Název veřejné zakázky a použitý druh zadávacího řízení: „Stavební úpravy – areál MŽE
Tachov“, ev. č. v Úředním věstníku Evropské unie 2018/S 013-024732, podlimitní veřejná zakázka
zadávaná v otevřeném řízení v certifikovaném elektronickém nástroji dostupném na
https://zakazky.tachov-mesto.cz
a)
předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s
úpravami stávajících dispozic a výškového uspořádání části společenského areálu MŽE. Současná
zastavěná plocha předmětné části objektů (1027 m2) se navýší na hodnotu 1555 m2. 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.
b)
cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
XXX
c)
označení účastníků zadávacího řízení
XXX
d)
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
XXX
e)
označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru
XXX
f)
označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi
XXX
g)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, bylali použita
XXX
h)
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
XXX
i)
odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
XXX
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j)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
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.
k)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
XXX
l)
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
XXX
m)
pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
XXX
n)
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
XXX
Zpracovala a elektronicky podepsala: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
Dne 27. 3. 2018
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