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

1

Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Univerzita Karlova, Rektorát
Osoba oprávněná zastupovat
JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D., kvestor
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO:
1.2

00216208
Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Výstavba provizorní menzy

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky:

https://zakazky.cuni.cz/vz00004043

2

Předmět veřejné zakázky

Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem, jejímž předmětem mělo být provedení stavebních prací spočívajících v kompletní
výstavbě a řádném zprovoznění jednopodlažní budovy provizorní menzy, která zabezpečí
stravování studentů po dobu plánované výstavby Kampusu Albertov.
Rozsah předmětu plnění veřejné zakázky byl obsažen v závazném návrhu smlouvy a v projektové
dokumentaci.
Klasifikace předmětu plnění zakázky dle CPV kódu:
45000000-7

Stavební práce

45110000-1

Demolice a zemní práce

45111000-8

Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce.
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3

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyla uzavřena smlouva, protože zadávací řízení bylo
zrušeno.

4

Druh zadávacího řízení včetně odůvodnění

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 ZZVZ,
které je pro tento případ zcela přiléhavé.

5

Seznam účastníků zadávacího řízení

Zadávacího řízení se účastnili následující dodavatelé:
Číslo
nabídky

6

Název/Obchodní firma

IČO

1

VPP Group a.s.

05191211

2

PSG Construction a.s.

05042020

Sídlo
Palackého 233
28101 Velim
Napajedelská 1552 1552
76502 Otrokovice

Seznam vyloučených účastníků zadávacího řízení včetně odůvodnění jejich
vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7

Seznam dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jejich výběru

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyla uzavřena smlouva, protože zadávací řízení bylo
zrušeno.

8

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
nebo rámcová dohoda

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyla uzavřena smlouva, a tudíž nedojde k plnění
veřejné zakázky.
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9

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, a to z důvodu podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Těmito zásadními ekonomickými důvody je skutečnost, že nabídkové ceny účastníků zadávacího
řízení výrazně (dokonce dvojnásobně) překračovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
a zadavatel tak neměl na její realizaci dostatečné finanční krytí.
Zadavatel si v článku 13.1 zadávací dokumentace vyhradil možnost zrušit zadávací řízení
v případě, kdy mu nebude přidělena dotace na investiční program 133 230 Výstavba
univerzitního kampusu Albertov, nebo již přidělená dotace bude odňata či snížena, nebo půjde
o jiný závažný důvod nemožnosti provést či dokončit dílo (tj. realizovat akci).

10 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podávány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
prostřednictvím kterého probíhala též standardní komunikace zadavatele s dodavateli.

11 Seznam osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, včetně identifikace přijatých
opatření
Zadavatelem nebyl u žádné z osob podílející se na průběhu zadávacího řízení, resp. osob,
které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, zjištěn střet zájmů ve smyslu § 44
ZZVZ.

12 Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka nebyla zadavatelem rozdělena na části dle § 35 ZZVZ z důvodu, že předmět plnění
veřejné zakázky, kterým je výstavba provizorní menzy, tvoří jednotný funkční celek s věcnou,
místní a časovou souvislostí.
Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, by mohlo být plněno zcela stejným
okruhem dodavatelů, a tudíž rozdělení této veřejné zakázky by nikterak nepomohlo k většímu
zapojení menších a středních podniků. Zároveň by rozdělení této veřejné zakázky nebylo
v souladu s principy 3E (hospodárnost, efektivita a účelnost).
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13 Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace ve smyslu
§ 78 ZZVZ.
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