
 
 

 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

(dále jen „ZZVZ“). 

 

Označení veřejné zakázky 

Název zakázky: Projekt energeticky úsporných opatření Škola Pernerova 29 

Dne 14. 09. 2017 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno Oznámení o zahájení 

podlimitního zadávacího řízení pod ev. č. zakázky: Z2017-025421. 

Veřejná zakázka byla dne 14. 9. 2017 uveřejněna na profilu zadavatele 

https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko (dále jen „veřejná zakázka“).  

 

1. Označení zadavatele 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, se sídlem: U Synagogy 2/236,  

180 00 Praha 8, IČO: 00639524 (dále jen „zadavatel“). 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro 

provádění stavby zpracované společností d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem 

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312, dle právních předpisů upravujících oblast 

realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, 

provést stavební úpravy objektu školy směřující k energeticky úsporným opatřením objektu 

školy na adrese Pernerova 29. 

 

Veřejná zakázka je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí, 

reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004263 a z Operačního programu Praha Pól 

růstu ČR, reg. č. projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16-039/0000409. 

 

Dodavatel bude poskytovat stavební práce 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 vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací 

dokumentace. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Zde není relevantní. 

 

4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení dle § 58 ZZVZ. 

https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko
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5. Označení účastníků zadávacího řízení  

Zde není relevantní. 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Zde není relevantní. 

 
7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru 

Zde není relevantní. 

 

8. Označení poddodavatele/ů 

Zde není relevantní. 

 
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. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že zadavatelem shora uvedené veřejné zakázky by 

měl být nejen zadavatel, tedy Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, příspěvková 

organizace, ale i Městská část Praha 8, IČO: 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 

Praha 8 – Libeň, a to především z toho důvodu, že bude předmět plnění veřejné zakázky 

(spolu)financován mimo jiné z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR, přičemž 

příjemcem těchto prostředků není zadavatel, nýbrž právě Městská část Praha 8, IČO: 

00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň. Aby mohla být veřejná zakázka 

(spolu)financována i z výše uvedených zdrojů, je nezbytné, aby smluvní stranou smlouvy byla 

kromě zadavatele i Městská část Praha 8, IČO: 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 

Praha 8 – Libeň. S ohledem na hospodárnost vynakládání finančních prostředků z veřejných 

zdrojů proto zadavatel činí rozhodnutí, kterým ruší užší řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Projekt energeticky úsporných opatření Škola Pernerova 29“. 

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání 

nabídek/žádostí o účast, proto zadavatel stanovil, že nabídky/žádoti o účast mohly být podány 

pouze v listinné podobě. 

 

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. 
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16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

Zde není relevantní. 

 

 

V Praze dne 10. 10. 2017 

 

 

 

         ____________________ 

Servisní středisko pro správu svěřeného 

majetku MČ Praha 8 

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 

na základě plné moci 
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