
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 
o užším řízení 

 

„Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7- 

projektové práce“ 
podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“) 

 

zahájeném 24/03/2015 odesláním oznámení užšího řízení,  

zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek pod č. 497651 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

 

Hlavní město Praha 

odbor hospodaření s majetkem MHMP 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

IČ 00064581,DIČ CZ 00064581 

 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE v řízení podle ust. § 151 zákona:  

 

 JUDr. Marek Bánský, advokát 

č. osv. ČAK 3569 

se sídlem Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 

 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu budovy 

Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze 7. Projektová dokumentace zahrnuje studii, projektovou 

dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a následně prováděcí projektovou dokumentaci. 

 

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 

 

 37.898.000  Kč bez DPH 
 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

užší řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE 

 

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000, akciová společnost 

Část veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím subodadavatele není známa. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSTATNÍCH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA 

 

Ing. Arch. Zdeněk Žilka, IČ 12500925, místem podnikání Praha 8, Klapkova 18, 182 00, podnikající fyzická 

osoba – nabídková cena bez DPH –  38 478 000 Kč. 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 

Hodnocení nabídek bylo prováděno způsobem stanoveným v oznámení užšího řízení a zadávací 

dokumentaci podle následujících hodnotících kritérií: 

I.  nabídková cena bez DPH       váha 80% 

II. lhůta realizace         váha 20%. 

 

Z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni následující zájemci: 

AD-TŠ, společnost - společná žádost Arch. Design, s.r.o. IČ 25764314, se sídlem Brno, Sochorova 23, 616 00, 

společnost s ručením omezeným a Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., IČ 



45308616, se sídlem Praha 2, Bělehradská 70 - neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu 

podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s článkem 2.4.1 písm. f) kvalifikační dokumentace (KD) 

 

A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., IČ 27251128, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 11000, společnost s 

ručením omezeným - neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a), b),f), 

h) zákona, profesních kvalifikačních předpokladů dle článku 2.3 KD a technických kvalifikačních předpokladů 

dle článku 2.4 KD 

 

Jiran a partner architekti s.r.o., IČ 24281247, se sídlem Praha - Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 17000, 

společnost s ručením omezeným - neprokázal splnění, profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. c) 

zákona, § 54 psím. d) zákona ve spojení s § 51 odst. 4 zákona a technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 

odst. 2 písm. a), e) zákona a článku 2.4 KD 

 

KANIA a.s., IČ 26817853, se sídlem Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 70200, akciová společnost - 

neprokázal splnění, profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona ve spojení s § 51 odst. 4 

zákona a technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona a článku 2.4 KD 

 

LOTECH DESIGN spol. s r.o., IČ 64941612, se sídlem Praha 1, Zlatnická 6, čp. 1128, PSČ 11121, společnost s 

ručením omezeným - neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) 

zákona ve spojení s článkem 2.4.1 písm. f) KD.  

 
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Všichni zájemci, kteří prokázali splnění kvalifikace, byli vyzváni k podání nabídky 

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Výběr nejvhodnější nabídky odpovídá doporučení hodnotící komise 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

V Praze dne 4. 5. 2017    

 

         Hlavní město Praha 
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