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Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

IČ: 67985891 

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 

Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem 

 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE PRO POTŘEBY MÚA AV ČR 

 

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce 

(ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“)  

 

1 INFORMACE O ZADAVATELI 

 

1.1. Základní údaje 

 

1.1.  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891 

se sídlem V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 

(dále a společně jen „Zadavatel“) 

 

2 PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

2.1. Informace o předmětu veřejné zakázky/technické požadavky 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících prostor depozitáře ve 2. 

NP objektu označeného jako objekt „Ct“, který se nachází v areálu Zadavatele na 

adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8. Tyto úpravy spočívají především v 

rekonstrukci a rozšíření prostor depozitáře a skladu, přičemž v rekonstruovaných 

prostorách bude mj. zajištěno stabilní mikroklima, ochrana před požárem a 

nepovoleným přístupem. Součástí prací je dále vybavení rekonstruovaných prostor 

datovým připojením, novou elektroinstalací a osvětlením. Předmět veřejné zakázky je 

dále podrobně vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací 

dokumentace. 

 

Veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou formou 

jednacího řízení bez uveřejněním. 

 

3 CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 

 

3.1. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě činí 10.521.596,57 Kč bez DPH.  

 

4 ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

4.1. Veřejná zakázka byla realizována v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek a ve 

smyslu § 63 zákona. 

 

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÍTĚZNÉM UCHAZEČI 
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5.1. MIRONSTAV s.r.o., IČ: 24696668, se sídlem Aubrechtové 3107/2, 106 00  Praha 10 – 

Záběhlice. 

 

6 OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

6.1. MIRONSTAV s.r.o., IČ: 24696668, se sídlem Aubrechtové 3107/2, 106 00  Praha 10 – 

Záběhlice.;  

 

7 OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S 

UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ  

 

7.1. Žádný z účastníků nebyl vyloučen. 

 

8 OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NEBO 

RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, KTEŘÍ BYLI ZAŘAZENI DO 

DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH 

VÝBĚRU 

 

8.1. S žádným dodavatelem nebyla uzavřena smlouva ani rámcová dohoda, ani žádný 

dodavatel nebyl zařazen do dynamického nákupního systému. 

 

9 OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ PODLE PÍSMENE E), POKUD 

JSOU ZADAVATELI ZNÁMI 

 

9.1. Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé. 

 

10 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO 

ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA 

 

10.1. Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo použito. 

 

11 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI 

POUŽITO 
 

11.1. Zadavatel zahájil na základě Výzvy k podání nabídky uveřejněné na profilu zadavatele 

dne 17.8.2018, pod č. zakázky USMH-2018-015, zjednodušené podlimitní řízení na 

veřejnou zakázku s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE 

PRO POTŘEBY MÚA AV ČR“, tedy veřejnou zakázku, jejíž název i předmět je totožný 

s touto veřejnou zakázkou. V tomto zjednodušeném podlimitním řízení obdržel Zadavatel 

jedinou nabídku, a to sice nabídku uchazeče MIRONSTAV s.r.o., IČ: 24696668, se 

sídlem Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice. V průběhu posuzování 

nabídky bylo zjištěno, že v důsledku nesprávného nacenění položek ze strany 

subdodavatele uchazeče uchazeč uvedl mylnou cenovou specifikaci. V důsledku shora 

uvedené skutečnosti tak došlo k podstatné změně ohledně specifikace nabídkové ceny, 

kterou již nelze změnit po lhůtě pro podání nabídek, a v tomto ohledu byl tak Zadavatel 

nucen dotčenou nabídku uchazeče vyloučit ve smyslu § 48 odst. 2 písm. c) zákona. 

Jelikož v zadávacím řízení nebyl žádný uchazeč, bylo dne 19. 10. 2018 zrušeno ve 

smyslu § 127 odst. 1 zákona. 
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11.2. Zadavatel se rozhodl použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu uvedeného v § 63 

odst. 5, tedy jelikož je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou 

Zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, 

užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. Naléhavou událost, kterou Zadavatel 

nemohl předvídat, v tomto případě představuje nutnost zrušit předešlé výše uvedené 

zjednodušené podlimitní řízení. Zrušení zadávacího řízení přitom nebylo na vině 

Zadavatele, ustanovení § 127 odst. 1 zákona nedává Zadavateli jakoukoliv diskreci, 

Zadavatel tedy v situaci, kdy v zadávacím řízení nebyl žádný účastník, neměl jinou 

možnost, než zjednodušené podlimitní řízení zrušit. K vyloučení uchazeče došlo 

v důsledku chyby uchazeče, kterou nebylo možné zhojit změnou nabídky ve smyslu § 46 

odst. 2 a 3, jelikož by tak byla dotčena celková nabídková cena, Zadavatel tedy nemohl 

než uchazeče vyloučit. Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení pak způsobilo, že se 

Zadavatel ocitl v časové tísni, kterou nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Tato (resp. 

původní) veřejná zakázky měla být částečně hrazena z prostředků pro tento kalendářní 

rok, ovšem pokud by měly být dodrženy lhůty pro ostatní druhy zadávacího řízení, 

stavební práce by nemohly být provedeny včas a dané prostředky by nemohly být 

vyčerpány. Zadavatel má tedy za to, že jsou dány podmínky pro použití jednacího řízení 

bez uveřejnění. 

 

 

12 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO 

 

12.1. Zadavatel nepoužil zjednodušený režim. 

 

 

13  ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ 

DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMUTO DOŠLO 

 

13.1. Jednací řízení bez uveřejnění nebylo zrušeno. 

 

 

14 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI 

PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI 

JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY 

 

14.1. Jiné komunikační prostředky nebyly použity. 

 

 

15 SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ 

PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN 

 

15.1. V průběhu zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

 

16 POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA 

ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE 

NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

 

16.1. Tato veřejná zakázka není nadlimitní veřejnou zakázkou. 
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