
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1465 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka a o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.“ a k návrhu na 
úpravu celkových investičních nákladů akce č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská a úpravu 

kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 05 - Zdravotnictví          
a sociální oblast 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o veřejné zakázce s názvem "Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; 
zhotovitel stavby II.“ zadávané v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), 
uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  závěry komise a pořadí účastníků obsažené v příloze č. 2 tohoto usnesení 

2.  úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 42979 Terezín - rek. objektu 
Pražská z 24.500 tis. Kč na 35.500 tis. Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

3.  úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  

1.  na základě ustanovení § 48 odst. 2  písm. a) a b)  ZZVZ o vyloučení účastníka 
MARHOLD a.s., se sídlem Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO: 15050050, 
podrobně je vyloučení odůvodněno v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  o výběru dodavatele SDRUŽENÍ TEREZÍN PRAŽSKÁ, Společník 1 a Správce: ID 
Stavby Bohemia s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8,               
IČO:  06501460,  Společník 2: POHL cz, a.s. o.z. Roztoky, Nádražní 25, 252 63 
Roztoky, IČO: 25606468 k veřejné zakázce s názvem "Stavba č. 42979 Terezín - 
rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.“ s nabídkovou cenou 26.199.685,00 Kč 
bez DPH, tj. 30.129.637,75 vč. DPH dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - INV MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o vyloučení vyloučenému účastníku 

Kontrolní termín: 9.7.2021 

2.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům 

Kontrolní termín: 9.7.2021 

3.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 9.7.2021 

4.  uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III.2. tohoto usnesení             
a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 3 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 22.7.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu celkových investičních nákladů akce dle bodu II.2. tohoto 
usnesení a realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 9.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-39452  
Provede: MHMP - INV MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE 

Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, 

jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Stavba č. 42979 Terezín – rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.“ 

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2020-018428 (dále jen „Veřejná zakázka“), rozhodl 

v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ o vyloučení dodavatele: 

Název/obchodní firma:     MARHOLD a.s. 

Sídlo:       Motoristů 24, 530 06 Pardubice 

IČO:        15050050 

a toto své rozhodnutí dodavateli oznamuje.   

Zadavatel: 

Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 

IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: 

„Stavba č. 42979 Terezín – rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.“ 

 

Č. zakázky: INV/UR/0014/19 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-018428 

 

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

MARHOLD a.s. 

Motoristů 24, 530 06 Pardubice 

IČO: 15050050 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1465 ze dne 14. 6. 2021
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O d ů v o d n ě n í: 

V nabídce předložené účastníkem elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje 

Tender arena dne 4. 12. 2020 v 15:14 hodin chybí vyplněná Tabulka hodnocení, kterou 

zadavatel dle bodu 9 písm. c) Výzvy k podání nabídek čj. MHMP 1609416/2020 ze dne 2. 11. 

2020 požadoval předložit jako součást nabídky.  

Z nabídky předložené účastníkem nebylo možné při kontrole načíst výkaz výměr, neboť 

neodpovídal formátu předpisu XC4. Zadavatel prostřednictvím Tender areny zaslal dne 12. 1. 

2021 účastníkovi „Protokol – import nabídek“ s uvedením nedostatků výkazu výměr a 

požádal o zaslání korektního exportu nabídky do XC4. Účastník aktualizovaný výkaz výměr 

odpovídající korektnímu exportu nabídky do XC4 nedoložil.  

 

 

Poučení:   Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze 

podat zdůvodněné námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být 

doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastník se 

rovněž může vzdát práva na podání námitek dle ust. § 243 ZZVZ. Případné 

námitky nebo vzdání se práva na podání námitek musí být doručeny 

prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena dle § 213 ZZVZ nebo 

datové schránky. 

V Praze dne __. __. ____ 

 

____________________________ 

Ing. Ivo  F r e i m a n n 

pověřený řízením odboru 

investičního MHMP 

podepsáno elektronicky 

 

 



































































































































































                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - ROZ 0091606 Úvěrový rámec 2021 0000 8115 722 1016 -15 000,00

MHMP - INV 0042979 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 000 0521 15 000,00

0,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0042872 Dům seniorů Bohnice 722 0521 -15 000,00

INV MHMP 0042979 Terezín - rek. objektu Pražská        000 0521 15 000,00

0,00

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

0

11 000

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

CELKEM

ORJOdbor/Organizace Číslo akce  Název akce

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1465 ze dne 14. 6. 2021

POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

CELKEM

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 



  R-39452 

 

D ů v o d o v á    z p r á v a 

 
Předmětem tohoto Tisku je schválení návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka a 

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; 

zhotovitel stavby II.“ , schválení návrhu na úpravu celkových investičních nákladů akce č. 

42979 Terezín – rek. objektu Pražská a úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města 

Prahy na rok 2021 v kap. 05 – Zdravotnictví a sociální oblast.  

 

Předmětem akce je rekonstrukce objektu Domova se zvláštním režimem Terezín. Jedná se o 

objekt Pražská, který je určen k poskytování sociálních služeb klientům Domova, nachází se 

cca 30 m od hlavní budovy a není v tuto chvíli využíván pro špatný technický stav. Předmětem 

rekonstrukce je zejména změna dispozic, výměna instalací, výměna povrchových úprav, oprava 

výplní otvorů, vestavba podkroví a zřízení nového evakuačního výtahu. Provedením 

rekonstrukce bude vytvořeno formou chráněného bydlení samostatné oddělení s vyšší 

samostatností klientů, a navýšena kapacita objektu z původních 11 klientů na 27 klientů. 

 

1. Vyloučení a výběr 

 

Odbor investiční (dále jen jako „zadávající odbor“) předkládá Radě hlavního města 

Prahy (dále jen jako „RHMP“) na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách hl. m. Prahy návrh na rozhodnutí o vyloučení účastníka a o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; 

zhotovitel stavby II.“ 

Záměr veřejné zakázky byl schválen usnesením RHMP č. 234 dne 10. 2. 2020. 

Předběžného oznámení zakázky Z2020-018428 bylo uveřejněno ve věštníku veřejných zakázek 

dne 28. 5. 2020. 

Zadávací řízení zakázky Z2020-018428 bylo zahájeno uveřejněním oznámení o zahájení 

zadávacího řízení ve věštníku veřejných zakázek dne 23. 6. 2020 

Komise byla jmenována pověřeným ředitelem odboru investičního dne 23. 6. 2020 

Lhůtu pro podání žádosti o účast byla stanovena do 23. 7. 2020   

V průběhu lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel obdržel 7 ks žádostí o účast v elektronické 

podobě. Komise, jež se konala v datech 23. 7. 2020, 17. 9. 2020, 9. 10. 2020 a 26. 10. 2020  

provedla u každé žádosti posouzení všech podmínek účasti. U všech žádostí zadavatel žádal o 

písemné objasnění/doplnění žádostí. Po doložení doplněných údajů dle požadavků zadavatele 

bylo konstatováno, že všichni účastníci splnily kvalifikační předpoklady.  

Ve výzvě k podání nabídek byla stanovena lhůta pro podání nabídek do 7. 12. 2020. Zadavatel 

ve lhůtě pro podání nabídky obdržel 4 ks nabídek podaných v elektronické podobě. Komise 

se konala v datech 7. 12. 2020, 11. 2. 2021. Všichni účastníci byli vyzvání k objasnění/doplnění 

nabídek. Komise hodnotila splnění podmínek účasti a nabídkové ceny účastníků a sestavila 

pořadí účastníků.  
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Zadavatel ve stanovené lhůtě neobdržel žádné objasnění/doplnění u nabídky firmy 

MARHOLD a.s. 

Zadavatel navrhuje  v y l o u č e n í  ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku účastníka: 

MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO: 15050050 

Ze tří nabídek, jež splnili podmínky pro účast ve výběrovém řízení, byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele SDRUŽENÍ TEREZÍN PRAŽSKÁ 

s nabídkovou cenou 26.199.685,00 Kč bez DPH. 

Zadávající odbor má za to, že vyšší nabídková cena, než předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky, tj. 20.100.000,00 Kč bez DPH, je dána několika faktory. Mezi kontrolním a 

nabídkovým rozpočtem je rozdíl tří cenových úrovní, tedy rozdíl cca 20%. V porovnání všech 

nabídek účastníků výběrového řízení se současnou databází ÚRS 2020 2. pololetí vychází 

průměrné navýšení jednotkových cen těchto nabídek pouze o cca 10%. S ohledem na 

skutečnost, že nabídka byla zpracována v době vyhlášeného nouzového stavu lze předpokládat, 

že je toto navýšení dáno aktuální situací na trhu práce - růst mzdových nákladů, nedostatek 

pracovníků, náklady spojené s nouzovým stavem, vládními opatřeními apod. 

Zadavatel navrhuje v ý b ě r dodavatele v zadávacího řízení na Veřejnou zakázku: 

SDRUŽENÍ TEREZÍN PRAŽSKÁ (ID Stavby Bohemia s.r.o., U Sluncové 666/12a, 

186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 06501460 („Společník 1“ a „Správce“) a POHL cz, a.s. o.z. 

Roztoky, Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468 („Společník 2“)) s nabídkovou 

cenou 26.199.685,00 Kč bez DPH. 

 

2. Navýšení CNA 

 

Odbor investiční předkládá Radě hlavního města Prahy návrh na úpravu celkových 

nákladů akce (CNA) č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská z původních 24.500 tis. Kč na 

35.500 tis. Kč, tj. navýšení o 11.000 tis. Kč. 

V roce 2018 byly celkové náklady akce stanoveny na 24.500 tis. Kč a to dle zpracovaného 

kontrolního rozpočtu (ÚRS v cenové úrovni 2017), dále se započítáním nákladů na projektovou 

a inženýrskou činnost, DPH a 10% rezervy pro možné vícepráce.  

Následně byl projekt aktualizován a byly do něj zapracovány nové požadavky domova se 

zvláštním režimem (výtah, EPS, systém elektronických zámků). Kontrolní rozpočet 

aktualizovaného projektu (ÚRS v cenové úrovni 2019) stanovil náklady stavby na 

20.100.000,00 Kč bez DPH, tj. 23.115.000,00 Kč vč. DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, 20.100.000,00 Kč bez DPH, byla hraniční vzhledem 

k CNA a neobsahovala již žádnou rezervu. Tuto předpokládanou hodnotu navíc nabídková cena 

překročila (viz popis výše).  

Z výše uvedených důvodu navrhujeme navýšení CNA o 11.000 tis. Kč, které jsou nezbytné 

k provedení rekonstrukce objektu Pražská dle schváleného stavebního povolení z r. 2014 

a dle požadavků DZR Terezín. 

 

V rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 

služeb 2016-2022; výzvy č. 7. bude zažádáno o dotaci. 
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Propočet nákladů: 

 

CNA - aktuální         24 500 000 Kč 

Stavební náklady (vč. DPH a 10% rezervy)        33 200 000 Kč 

Profinancováno             822 000 Kč 

AD a IČ          1 500 000 Kč 

Celkem požadované náklady (zaokrouhleno na 

100 000) 

       35 500 000 Kč 

Rozdíl         11 000 000 Kč 

CNA navrhované        35 500 000 Kč 

 

 

3. Přesun financí v kapitole 05 

Veřejná zakázka není rozpočtově kryta. V rozpočtu INV MHMP na rok 2021 je alokováno 

2 691,50 tis. Kč. Pro zahájení stavby je třeba následující úprava. 

Odbor investiční předkládá Radě hlavního města Prahy návrh na úpravu kapitálových 

výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 dle konkrétních staveb: 

v kap. 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

 

I. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021 

 

42979 - Terezín – rek. objektu Pražská 

 zvýšení rozpočtu částkou 15 000 tis. Kč   

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb 

klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. 

V současné době je jeho kapacita 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 

27 klientů.  Rekonstrukcí zároveň bude vytvořeno oddělení s vyšší samostatností klientů.  

Návrh rozpočtu v roce 2021 zahrnoval pouze částku 2 691,50 tis. Kč, tj. dopočet do CNA. 

Převod prostředků z roku 2020 byl předjednán, k využití „úspor“ však nedošlo. 

V roce 2021 budou finanční prostředky použity na realizaci stavby, související inženýrskou 

činnost a autorský dozor. 

 

II. Snížení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021 

 

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice 

              snížení rozpočtu částkou 15 000 tis. Kč   

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné 

opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se 
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zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude 

probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce 

bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3). 

Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno oproti předpokladu (léto 2020) až 

v 02/2021, došlo k posunu v přípravě stavby. Proto lze uvolnit část finančních prostředků u této 

stavby. 

 

Z á v ě r : 

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů  INV MHMP v kap. 05 celkem o         15 000 tis. Kč 

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů  INV MHMP v kap. 05 celkem o          15 000 tis. Kč 

Celkem v kap. 05             ± 0 Kč 

Vzhledem k tomu, že jsou snižovány kapitálové výdaje investiční akce kryté úvěrovým 

rámcem 2021, součástí úpravy rozpočtu je i záměna zdrojů financování zvyšovaných 

kapitálových výdajů uvedené investiční akce. 

 

Přílohy důvodové zprávy: 

 

1. záměr veřejné zakázky 

2. záznam o stanovení předpokládané hodnoty 

3. jmenování komise 

4.  předběžné oznámení 

5. výzva k podání žádostí o účast 

6. zadávací dokumentace 

7. výzva k podání nabídek 

8. protokoly z jednání komise při posouzení splnění žádosti o účast 

9. protokoly z jednání komise při posouzení nabídek 

10. informace o investiční akci 
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