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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 28: „Sv. Peregrinus a kříže 33“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE
(pověřen výkonem zadavatelských činností v rozsahu dle ustanovení § 151 zákona)
Název:
IK consult s.r.o.
Sídlo:
Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa:
Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ:
27713326
Jednající:
Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba:
Mgr. Ilja Kašík, tel.: +420 604 665 171, e-mail: i.kasik@ikconsult.cz

I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – restaurátorské práce potřebné k obnově poškozeného
mobiliáře a obrazů z areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. Restaurátorské práce jsou prováděny v rámci projektu
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ v rámci celkové revitalizace objektu areálu bývalého
kláštera minoritů, který je nemovitou kulturní památkou, nacházející se na území městské památkové
rezervace Český Krumlov zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

II. Cena sjednaná ve smlouvě
Zadávací řízení bylo zrušeno.

III. Identifikace vybraného uchazeče
Zadávací řízení bylo zrušeno.

IV. Seznam posuzovaných nabídek, nabídková cena
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číslo
uchazeč
nabídky
Ateliér Fiala s.r.o., sídlem: Na Chvalské tvrzi 858/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ:
18.
27906639, Celková nabídková cena: 109.300,- Kč bez DPH

V. Identifikace uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění
Nabídka číslo 18
Obchodní firma (název):
Ateliér Fiala s.r.o.
sídlem:
Na Chvalské tvrzi 858/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ:
27906639
Uchazeč byl po ukončení prvního jednání hodnotící komise vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona
zástupcem zadavatele na základě pověření hodnotící komise, aby:
1) Doplnil doklady pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 4.2. písm. c)
Kvalifikační dokumentace pro část 26 až 32 veřejné zakázky, tedy aby předložil povolení
Ministerstva kultury ČR podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu potřebném pro restaurování malířských uměleckých děl na
plátně a dřevěných deskách, polychromovaných sochařských děl ze dřeva, kovu a sádry,
mobiliáře ze dřeva a restaurování zlacení a stříbření na uměleckých dílech ze dřeva a kovu nebo
povolení svou náplní odpovídající vyjmenovaným oborům restaurátorských prací.
2) Prokázal vztah osob prokazujících profesní kvalifikační předpoklady k uchazeči (čestným
prohlášením).
3) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. a)
Kvalifikační dokumentace pro část 26 až 32 veřejné zakázky. Zadavatel požadoval doložení
minimálně dvou poskytnutých služeb v posledních 3 letech v celkovém součtu těchto služeb v
minimální hodnotě 30.000,- Kč bez DPH. Pojmem poskytnuté služby – tj. restaurátorské práce
obdobného charakteru - jsou míněny restaurátorské práce - restaurování obdobného typu
historického mobiliáře – oltářů nebo dřevěných polychromovaných soch se statutem movité
kulturní památky zapsané v ústředním seznamu památek ČR (movitá kulturní nebo národní
kulturní památka), nebo restaurátorské práce - restaurování obdobného typu historického
mobiliáře – oltářů nebo dřevěných polychromovaných soch na jinak obdobně registrované a
klasifikované památce dle standardů v zahraniční. Uchazeč doloží požadované ve formě
čestného prohlášení, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a osvědčeními objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb, tedy
alespoň těch, které prokazují splnění technického kvalifikačního předpokladu dodavatelem.
Uchazeč dále doloží k osvědčení i vyjádření územně příslušného pracoviště Národního
památkového ústavu, v jaké kvalitě byly příslušné restaurátorské práce poskytnuty.
4) Doplnil doklady pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. písm. b)
Kvalifikační dokumentace pro část 26 až 32 veřejné zakázky v požadovaném rozsahu. Zadavatel
požadoval doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb. Pro osobu restaurátora požadoval zadavatel tyto minimální
požadavky – osoba s povolením k restaurování podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu potřebném restaurování malířských
uměleckých děl na plátně a dřevěných deskách nebo polychromovaných sochařských děl ze
dřeva, kovu a sádry bude považována pro účely této zakázky za vedoucího pracovníka
uchazeče, resp. za osobu odpovědnou za poskytování služeb. Restaurátor doloží minimálně
dvě realizované zakázky tj. restaurátorské práce obdobného charakteru - jsou míněny
restaurátorské práce restaurování historického mobiliáře - oltářů nebo dřevěných
polychromovaných soch se statutem movité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu
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památek ČR (movitá kulturní nebo národní kulturní památka), nebo jinak obdobně
registrované a klasifikované památce dle standardů v zahraniční nebo restaurátorské práce na
obnově historického mobiliáře – oltářů nebo dřevěných polychromovaných soch, se kterými je
zacházeno ve stejném režimu jako, by se jednalo o kulturní památku. Zadavatel požaduje
doložení minimálně dvou poskytnutých služeb v období 3 let v součtu v minimální hodnotě
30.000,- Kč bez DPH - bude doloženo seznamem. Uvedené požadavky zadavatele restaurátor
prokáže předložením profesního životopisu.
Uchazeč doručil odpověď na výše uvedenou výzvu dne 15. 6. 2014 v 7:45 hod., tudíž dodržel lhůtu
stanovenou výzvou.
Uchazeč podal doplnění požadovaných skutečností, a to následně:
1) Uchazeč provedl doplnění dokladů pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu
1) výše pouze obecným čestným prohlášením, nikoliv požadovanými doklady.
2) Uchazeč provedl doplnění dokladů pro prokázání vztahu osob prokazujících profesní
kvalifikační předpoklady k uchazeči čestným prohlášením.
3) Uchazeč provedl doplnění dokladů pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle
bodu 3) výše pouze obecným čestným prohlášením, nikoliv požadovanými doklady.
4) Uchazeč provedl doplnění dokladů pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle
bodu 4) výše pouze obecným čestným prohlášením, nikoliv požadovanými doklady.
Uchazeč nesplnil požadavky na doplnění stanovené výzvou. Nabídka uchazeče nevyhověla z hlediska
požadavků na splnění kvalifikace a dalších požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách v požadovaném rozsahu. Nabídka byla vyřazena a nebyla hodnocena.

VI. Hodnocení nabídek
Zadávací řízení bylo zrušeno.

VII. Důvody zrušení zadávacího řízení
Zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona, neboť
byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

V Brně, dne 14. 7. 2015

……………………………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík
IK consult s.r.o.
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