PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovené v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Název zakázky:
Označení zadavatele

Název veřejné zakázky
Předmět veřejné
zakázky

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
„Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci
projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
Název:
Město Kutná Hora
Sídlo:
Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO:
00236195
„Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu
‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v NKP
Vlašský dvůr. Tato veřejná zakázka na realizaci a vybavení
expozic byla zadavatelem rozdělena a zadávána po částech.
ČÁST 1 – „Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora“
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace
vybavení expozic v NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře zahrnující
zejména instalační prvky, prvky elektro, prvky grafiky,
expoziční prvky, prvky interiérového vybavení a související
plnění. Rozsah plnění předmětu části 1 veřejné zakázky je
blíže specifikován přílohách zadávací dokumentace.
ČÁST 2 – „Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve
Vlašském dvoře“
Kompletní dodávka a instalace projekčních a zvukových
zařízení pro expozice v národní kulturní památce Vlašský dvůr
v Kutné Hoře, zejména dataprojektorů a reproduktorů,
zesilovačů, monitorů, multimediálních a průmyslových
dotykových panelů, řídící jednotky ovládání expozic a dalších
součástí audiovize v expozicích (s výjimkou zařízení tvořících
součást modelu s videomappingem) a související plnění.
Rozsah plnění předmětu části 2 veřejné zakázky je blíže
specifikován přílohách zadávací dokumentace.
ČÁST 3 – „Obsahové náplně audiovize a multimédií v
expozicích ve Vlašském dvoře“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je zhotovení
animovaných a hraných filmů, audionahrávek a slideshow
podbarvených hudbou pro expozice v národní kulturní
památce Vlašský dvůr v Kutné Hoře, s výjimkou animace a
zvukového doprovodu modelu s videomappingem, a
související plnění. Rozsah plnění předmětu části 3 veřejné
zakázky je blíže specifikován přílohách zadávací
dokumentace.
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Druh veřejné zakázky
Režim veřejné zakázky
Režim zadávacího řízení
Označení účastníků
zadávacího
řízení

Označení všech
vyloučených účastníků
zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s
nimiž byla uzavřena
smlouva nebo rámcová
dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli
zařazeni do
dynamického
nákupního systému,
včetně odůvodnění
jejich výběru
Datum uzavření
smlouvy
Cena sjednaná ve
smlouvě (bez DPH)
Označení
poddodavatelů

Zadavatel využil možnosti zadat Část 4 veřejné zakázky
postupem dle ust. § 18 odst. 3 zákona a Část 4 veřejné
zakázky tedy zadává samostatně jako veřejnou zakázku
malého rozsahu mimo režim zákona.
Dodávky
Nadlimitní veřejná zakázka, dělená na 3 části
Otevřené nadlimitní řízení
ČÁST 1
" M plus " spol. s r.o., IČ 43001432, se sídlem
Dukelských hrdinů 564/34, 17000 Praha
ČÁST 2
AQ audio studio s.r.o. (dříve Electro outlet s.r.o.),
IČ 29388082, se sídlem Severní 452, 784 01
Červenka
ČÁST 3
2visible, s.r.o., se sídlem Služská 1006/16c,
18200 Praha, IČ 02859629;
KLUCIvespolek, s.r.o., se sídlem Na Hradbách
127, 28002 Kolín, IČ 25694391;
HERAFILM s.r.o., se sídlem Hněvkovská
1233/Hněvkovská, 14800 Praha 4, IČ 24799254;
pokorny film s.r.o., se sídlem Bělehradská
858/23, 12000 Praha, IČ 07166460;
Krutart s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 557/30,
12000 Praha, IČ 03533450.
Žádný účastník nebyl vyloučen

ČÁST 1

" M plus " spol. s r.o., IČ 43001432, se sídlem
Dukelských hrdinů 564/34, 17000 Praha

ČÁST 2

AQ audio studio s.r.o. (dříve Electro outlet s.r.o.),
IČ 29388082, se sídlem Severní 452, 784 01
Červenka

ČÁST 3

pokorny film s.r.o., se sídlem Bělehradská
858/23, 12000 Praha, IČ 07166460;

ČÁST 1
18.3.2020
ČÁST 2
16.3.2020
ČÁST 3
1.4.2020
ČÁST 1
7.599.220,- Kč
ČÁST 2
1.738.362,- Kč
ČÁST 3
970.000,- Kč
Není relevantní
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dodavatelů podle
písmene e), pokud jsou
zadavateli známi
Odůvodnění použití
jednacího řízení s
uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Odůvodnění použití
jednacího řízení bez
uveřejnění, bylo-li
použito
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu,
bylo-li použito
Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení nebo
nezavedení
dynamického
nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití
jiných komunikačních
prostředků při podání
nabídky namísto
elektronických
prostředků, byly-li jiné
prostředky použity
Soupis osob, u kterých
byl zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých
opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel
nadlimitní veřejnou
zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto
postupu, pokud je
neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě
postupu podle § 78
odst. 3, pokud je

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní

Není relevantní, nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní, zakázka byla rozdělena na části.

Není relevantní
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neuvedl v zadávací
dokumentaci

V Praze, dne 6.4.2020

Signature Not Verified
Elektronicky podepsal(a)
Jindřich Vítek
Datum: 2020.04.06
11:53:01 CEST

________________________
Město Kutná Hora
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kanceláře ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
zástupce zadavatele
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