NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2014/074058/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Optimalizace výpočetních středisek II-dodatek č. 4“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v objektu pobočky
zadavatele v Brně.
Cena dodatečných stavebních prací:
Celková cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dohodou smluvních stran
na 175 023 Kč bez DPH. Současně s dodatečnými stavebními pracemi byl rozsah díla
ponížen o méněpráce a s ohledem na to, že cena těchto méněprací činí 175 023 Kč bez DPH,
nemá provedení dodatečných stavebních prací vliv na celkovou cenu díla.
II. Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění.
III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2
společnost s ručením omezeným
26707829
CZ26707829
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IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Dodatečné stavební práce nebudou provedeny prostřednictvím subdodavatele.
V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky.
Podrobný rozklad víceprací a méněprací je uveden v souhrnu víceprací a méněprací, který
tvoří přílohu č. 1 písemného soupisu víceprací a méněprací. Vyvolané dodatečné stavební
práce jsou řešeny dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Smluvní strany uzavřely dodatek č. 2
ke smlouvě č. 92-278-14, v němž byly změny zohledněny.
V Praze 18. prosince 2014

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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