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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
k veřejné zakázce s názvem

RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Město Hodonín
Zastoupené:
Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín, PSČ 695 35
IČO:
00284891
DIČ:
CZ699001303
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Radnice Hodonín – rekonstrukce 1. pp
Informace o zadávacím řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na Stavební práce
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Zjednodušené podlimitní řízení

Použité zkratky:
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
VZ
- Veřejná zakázka

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky „Radnice Hodonín – rekonstrukce 1. PP“ je:
1/Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP – restaurační provoz
Stavba řeší stavební úpravy při rekonstrukci vzduchotechnického zařízení v 1. PP budovy. Jedná se
zejména o vytvoření nové místnosti – strojovny VZT a skladových prostor. Další část stavebních úprav
spočívá ve vytváření nových prostupů pro vzduchovody. Poslední částí je výměna podhledů
zasažených vlhkostí při zatečení do objektu v části zázemí – dosavadní šatny a toalety, nově jsou
navrženy minerální kazetové. Budou osazena nová zařízení VZT 1 – větrání kuchyně, VZT 2 – větrání
restaurace a VZT 7 – větrání skladů kuchyně. Vzduchotechnická zařízení neslouží k vytápění.
Ochlazovány budou pouze prostory restaurace.
2/Radnice Hodonín – dodatečná opatření k redukci vlhkosti – 2. etapa
Bude provedena obnova vnitřních povrchů, degradované omítky budou odstraněny. Veškeré obnažené
zdivo bude očištěno na zdravé jádro, poškozené zdivo bude vyměněno. Omítkové systémy pro obnovu
povrchů budou transvápenného charakteru v souladu s WTA 2-9-04 a ČSN EN 998-1. Základní
požadované vlastnosti omítkového systému jsou dopodrobna popsány v PD. Součástí plnění je
provedení drátové /mírné/ elektroosmózy a aktivní elektroosmózy /s omezeným počtem vodičů/, popis
technologie je podrobně uveden v PD. Při realizaci je nutné zabezpečení podmínek stanovených
účastníky správního řízení dle souhlasu s provedením stavebního záměru a vyjádření jednotlivých
účastníků správních řízení.
Klasifikace předmětu plnění dle CPV kódu:
45000000-7 Stavební práce
45212000-6 Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
45454100-5 Rekonstrukce budov
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
45310000-3 Elektroinstalační práce
45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace
42500000-1 Chlazení a ventilace
45410000-4 Omítací práce
71520000-9 Stavební dohled
2. UVEŘEJNĚNÍ VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 03. 06. 2020 na profilu zadavatele, na webové aplikaci
JOSEPHINE a současně v modulu www stránek města Hodonína. Přesná specifikace předmětu plnění
byla uvedena a specifikována v Zadávací dokumentaci, která byla účastníkům zaslána prostřednictvím
systému JOSEPHINE a prostřednictvím poštovní datové schránky, a zveřejněna ke stažení na profilu
zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE a v modulu www stránek města Hodonína. Přihlašování
a zasílání nabídek pro veřejnou zakázku bylo do 14. 07. 2020 10:00:00 hodin. Nabídky byly zadavateli
předloženy elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE.
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3. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek dne 14. 07. 2020 10:00:00 hodin, prostřednictvím systému
JOSEPHINE přijal nabídky, které jsou uvedeny níže v seznamu podaných nabídek.
Nabídka č. 1
Obchodní jméno

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Sídlo

Polní 4057/27, Hodonín, PSČ 695 01

IČO

46992707

Datum a čas doručení nabídky

14.07.2020 09:11:54

Vstupní nabídková cena
v Kč včetně DPH

5 903 480,00

4. SEZNAM NABÍDEK, KTERÉ BYLY ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYŘAZENY
Zadavatel nevyřadil žádnou nabídku z výběrového řízení.
5. VYHODNOCENÍ NABÍDEK
Zadávací řízení bylo zrušeno.
6. SMLOUVA UZAVŘENA S DODAVATELEM
Smlouva nebyla uzavřena. Zadávací řízení bylo zrušeno.
7. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Smlouva nebyla uzavřena. Zadávací řízení bylo zrušeno.
8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že byl v zadávacím řízení jediný účastník a nedošlo k odeslání o výběru dodavatele,
jsou naplněny zákonné předpoklady ke zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel veřejné zakázky „Radnice Hodonín – rekonstrukce
1. pp“ se tedy rozhodl využít svého práva a v souladu s uvedeným ustanovením zrušil zadávací řízení.
9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ
Zadávací řízení bylo zrušeno.
10. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH
OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN
Střet zájmů nebyl zjištěn.
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11. OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Oznámení o zrušení zadávacího řízení je uveřejněno a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové
aplikaci JOSEPHINE a na www stránkách města Hodonín.
Adresy domén:

https://profily.proebiz.com/profile/00284891
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044

V Hodoníně, dne: 07. 01. 2021
MgA. Petr Drábek
administrátor veřejných zakázek
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