Písemná zpráva zadavatele
1.

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
- záchranný archeologický výzkum“
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v poptávkovém řízení.
2.

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

3.

Předmět veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen
„AV“) při stavbě „Rekonstrukce objektu FF UP, Křížkovského č. o. 10, č. p. 512, Olomouc“,
parc. č. st. 208, 29/2, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc - I. etapa – předstihové sondy, vše
dále jen jako „dílo“ dle dále uvedené specifikace:
Archeologický výzkum v I. etapě bude probíhat formou terénních výkopů – provedení tří
sond v místech projektovaných staveb a následně bude provedeno technické zpracování
nálezů a dokumentace ( výkresová dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy).
I.etapa AV se bude realizovat formou plošného výzkumu v předstihu před zahájením
stavebních prací. I. etapa AV zahrnuje provedení tří sond, a to: S1 – prostor pro umístění
strojovny vzduchotechniky na parc. č. 29/2 (dvorek), S2 – výkop pro základy fontány, S3 –
výkop pro zdviž odpadového hospodářství, obě na parc. č. st. 208.
1. Sonda strojovna vzduchotechniky, parc. č. 29/2
Rozměry dle plánové dokumentace: 71 m2, hloubka 3,5 m

2. Sonda fontána
Rozměry 8 x 1,5 = 12 m2, hloubka 1,2 m
3. Sonda odpadové hospodářství
Rozměry 2,5 x 2,5 = 6,25m2, hloubka 3,5 m
AV bude zahrnovat terénní práce a technické zpracování nálezů a jejich dokumentaci,
zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s
tím spojené odborné práce. Součástí díla bude i závěrečná zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu (dále jen závěrečná zpráva). Součástí díla bude i zpracování plánu
včetně harmonogramu a kalkulace nákladů na plošný záchranný archeologický výzkum v
případě, že budou zachyceny archeologické nálezy.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,000.000,- Kč bez DPH

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

5.

Poř.
číslo

1.

2.

6.

UCHAZEČ
(obchodní jméno)
Archeologické centrum Olomouc
Příspěvková organizace
U Hradiska 42/6
77900 Olomouc
IČO: 75008271
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha – Malá Strana
IČO: 75032333

Časový údaj o předání
nabídky

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Datum

Hodina

10. 8. 2015

10:35

952.800,-

10. 8. 2015

13:25

915.500,-

Seznam vyloučených uchazečů ze zadávacího řízení, vč. odůvodnění:
Zadavatel nevyloučil žádného uchazeče.

7.

Hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH za celé plnění předmětu veřejné zakázky.
Podle výše nabídkových cen bylo sestaveno následující pořadí nabídek vzestupným
způsobem.

Na 1. místě se umístila nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním místě
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Nabídky uchazečů, kteří nebyli z poptávkového řízení vyloučeni, hodnotící komise hodnotila
a stanovila následující pořadí:
Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky

1.

2.

8.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha – Malá Strana
IČO: 75032333
Archeologické centrum Olomouc
Příspěvková organizace
U Hradiska 42/6
77900 Olomouc
IČO: 75008271

Nabídková cena v Kč bez DPH

915.500,-

952.800,-

Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25.9.2015 s níže uvedeným uchazečem:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha – Malá Strana
IČO: 75032333
Nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH: 915.500,9.

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise:

Všichni členové hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a současně
prohlásili, že se nepodíleli na zpracování nabídky žádného z uchazečů.
Zpracovala:
Mgr. Petra Jungová

Mgr. Petra
Jungová

Digitálně podepsal Mgr. Petra
Jungová
DN: c=CZ, o=Univerzita Palackého v
Olomouci [IČ 61989592], ou=4450,
cn=Mgr. Petra Jungová,
serialNumber=P73041
Datum: 2015.10.01 15:13:18 +02'00'

