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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 23 dne 07.11.2022 OISM232202R 
 

 

"Modernizace budovy Domu kultury Milevsko" – část A 

- vyhodnocení veřejné zakázky -  
 

 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám vyhodnocení zadávacího řízení pro část A podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“. 

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost = nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení 

UNIKO PÍSEK, s.r.o., se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek Hradiště, IČO: 46679405, jehož 

nabídková cena činí 14.411.191,00 Kč bez DPH, tj. 17.437.541,11 Kč vč. DPH. 

 

Zadávací řízení pro část B veřejné zakázky (spočívající v dodávkách a instalaci audiovizuální 

techniky) bylo zrušeno Radou města Milevska dne 10. 10. 2022 usnesením č.  372/22, a to podle 

§ 127 odst. 2 písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek (v rámci této části veřejné zakázky 

byla podána toliko jediná nabídka, přičemž poskytovatel dotace výdaje ve spojitosti s částí B 

veřejné zakázky označil jako neuznatelné).  

 

V souvislosti se zrušením zadávacího řízení pro část B výše uvedené veřejné zakázky 

(spočívající v dodávkách a instalaci audiovizuální techniky) doporučuje OISM uzavřít dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na  část A veřejné zakázky „Modernizace budovy Domu kultury 

Milevsko“ se společností UNIKO PÍSEK, s.r.o., se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek 

Hradiště, IČO: 46679405, jehož nabídková cena činí 1.542.919 Kč bez DPH, tj. 1.866.932 vč. 

DPH a to z důvodu nezbytné potřeby provést vícepráce, které vznikly z důvodu zrušení části B 

veřejné zakázky. Jedná se zejména obezdění nově osazené vzduchotechnické jednotky, úprava 

elevace na balkoně, úprava původní promítací kabiny, provedení nové podlahy v sále, osazení 

nové vzduchotechniky na sále, nové akustické obklady v prostoru sálu, provedení nové 

elektroinstalace a slaboproudu a další drobné práce. 

 

Realizace nezbytných víceprací v rámci dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností UNIKO 

PÍSEK, s.r.o., bude provedena v režimu změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 

o zadávání veřejných zakázek.  

 


