PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

1.

Označení zadavatele
Městská část Praha 6

V zastoupení:
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, IČ: 27114112

Čs. armády 23
160 52 Praha 6

zastoupená: Tomášem Jílkem a Ing. Petrem Macháčkem

IČ: 0063703

2.

Název veřejné zakázky

„ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce střechy
a půdních prostor nám. Svobody 3/930 a 2/930, Praha 6“
3.

Evidenční číslo veřejné zakázky

4.

Předmět veřejné zakázky

VZ/7/2016

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce střešního pláště umožňující
budoucí půdní vestavbu. Jedná se především o úpravu střešního krovu, výměnu střešní
krytiny, opravu komínů, výměnu klempířských a zámečnických konstrukcí. Součástí díla
je i posílení stropní konstrukce umožňující budoucí půdní vestavbu – osazení ocelových
nosníků v půdním prostoru. Práce budou probíhat za provozu škol.
Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán
projektovou dokumentací a soupisem prací zpracovaným firmou rala s.r.o. & atelier 15
s.r.o., Štefánikova 45, 150 00 Praha 5 v srpnu 2016.
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5.

Druh zadávacího řízení

6.

Seznam účastníků zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)

Obálka č. 1 obsahovala pouze omluvu z účasti na veřejné zakázce.
Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno, příjmení
účastníka

Adresa sídla účastníka

IČ/RČ/datum
narození účastníka

H & B delta, s.r.o.

Borky 382
755 01 Vsetín

258 35 661

Vedoucí společník
A-Z Bau s.r.o.

Nad Stanicí 446/10
162 00 Praha 6

630 72 238

Společník
GEMA ART GROUP a.s.

Haštalská 760/27
110 00 Praha 1

264 37 741

4

DEREZA, společnost
s ručením omezeným

Libocká 685/43d
161 00 Praha 6 - Liboc

480 36 315

5

SPS engineering, s.r.o.

Perucká 2482/7
120 00 Praha 2 - Vinohrady

457 98 851

6

STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

Karla IV. 885/45
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

256 21 033

7

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6 - Vokovice

186 30 197

2

3

7.

Seznam vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení účastníka, sídlo

Odůvodnění vyloučení
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8.

Označení vybraného dodavatele, včetně odůvodnění výběru, cena sjednaná
ve smlouvě
DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6 - Liboc
Zastoupená

Filipem Zábranským, jednatelem společnosti

IČ:

48036315

DIČ:

CZ48036315

Jako první v pořadí se umístila firma DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká
685/43d, 161 00 Praha 6 - Liboc, IČ: 48036315, která získala nejvyšší počet bodů a umístila
se tak na prvním místě, a tudíž je v souladu s § 114 odst. 1 dle požadavků zadavatele
považována za ekonomicky nejvýhodnější. Tato firma také splnila prokázání kvalifikace
a další požadavky stanovené zadavatelem pro výše uvedené zadávací řízení. Byla
zkontrolována věcná správnost a položkový rozpočet.
Nabídka účastníka DEREZA, společnost s ručením omezeným splnila požadavky z hlediska
úplnosti splnění podmínek vyhlášené veřejné zakázky, a to prokázání kvalifikace podle
ustanovení ZZVZ, prokázání složení jistoty a doložení dalších předpokladů pro realizaci
veřejné zakázky. Dále bylo konstatováno, že nabídka tohoto účastníka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo č. VZ/7/2016 činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH

28.586.162,00 Kč.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.
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9.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zastoupená

10.

Ing. Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva

IČ:

45309612

DIČ:

CZ45309612

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita.
Nebylo použito.

11.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito.
Nebylo použito.

12.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito.
Nebylo použito.

13.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomuto došlo.
Nebylo použito.

14.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Nabídky byly podány v tištěné formě, proto byly podávány buď osobně na podatelně nebo
prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb.
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15.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn.
Střet zájmů nebyl zjištěn.

16.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede
zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci.
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

17.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nebylo použito.

V Praze dne 09. 02. 2017

Tomá
š Jílek

Digitálně podepsal
Tomáš Jílek
Datum: 2017.02.13
15:04:20 +01'00'

Digitálně

Ing. Petr
Ing. Petr podepsal
Macháček
Macháček Datum: 2017.02.09
11:44:28 +01'00'

Tomáš Jílek
předseda představenstva

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva
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