PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Označení veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“
Dne 18. 2. 2022 byla na profilu zadavatele uveřejněna kompletní zadávací dokumentace
https://zakazky.lanskroun.eu/ (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Označení zadavatele
Město Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12,563 01 Lanškroun, IČO: 00279102.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených
závazných podkladů poskytnutí následujících služeb:
• vypracování projektové dokumentace ve stupních společná dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „DÚR a DSP“), dokumentace pro územní řízení
(dále jen „DÚR), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro
provádění stavby (dále jen „DPS“),
• výkon autorského dozoru,
• poskytnutí odborných konzultací,
pro projekt, jehož předmětem bude vybudování přírodního koupacího biotopu Lanškroun.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů
profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný
právní řád České republiky.
Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v textu návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Zadavatel dále dává na vědomí, že maximální přípustná celková výše nákladů na vybudování
přírodního koupacího biotopu Lanškroun dodavatelem zpracované DPS nesmí dle soustavy ÚRS
platné ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem této veřejné zakázky přesáhnout 60 mil.
Kč bez DPH.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně
a technicky obdobné plnění.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
3.345.000,- Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku níže uvedeného účastníka zadávacího
řízení:
Pořadové
číslo
nabídky
1.

Obchodní firma
účastníka

Identifikační údaje

BAPO s.r.o.

Sídlo: Rousínov, Sušilovo
423/47, PSČ 68301
IČO: 26230283

Datum a čas
doručení
nabídky
náměstí

25. 2. 2022
14:38:37 hod

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jeho výběru
Zadavatel uzavřel smlouvu účastníkem zadávacího řízení č. 1, tj. společností BAPO s.r.o., se sídlem
Rousínov, Sušilovo náměstí 423/47, PSČ 68301, IČO: 26230283, neboť nabídka shora
uvedeného dodavatele odpovídá veškerým zákonným požadavkům a požadavkům zadavatele
uvedeným v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, čímž dodavatel splnil
veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 37 ZZVZ.
Odůvodnění výběru dodavatele:
S ohledem na skutečnost, že je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, neprovedl
zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocení nabídek.
8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 00220078
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Zde není relevantní.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zde není relevantní.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zde není relevantní.
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12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zde není relevantní.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zde není relevantní.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Zde není relevantní.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zde není relevantní.

V Praze

Petr
Prášek

Digitálně
podepsal Petr
Prášek
Datum: 2022.04.25
09:56:36 +02'00'

________________________________
Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Petr Prášek, jednatel
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