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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: 

IČ: 0063703   Tomášem Jílkem a Ing. Petrem Macháčkem 

 
 
 

2. Název veřejné zakázky 
 

„MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 tř. MŠ 
včetně parkových úprav“ 

 
 
 

3. Evidenční číslo veřejné zakázky VZ/9/2017 
 
 
 

4. Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nové jednopodlažní mateřské školy 
(železobetonový monolitický objekt se zelenou střechou, fasáda tvořena kombinací 
prosklených ploch a dřevěného obkladu) s kapacitou 2 oddělení po 25 dětech (celkem 50 dětí) 
a úprava přilehlého parku v rozsahu daném projektovou dokumentací. Součástí zakázky 
je především výstavba objektu mateřské školy včetně zřízení přípojek inženýrských sítí 
a areálových rozvodů, výstavba zahrady mateřské školy včetně zpevněných ploch, sadových 
úprav, herních prvků a oplocení. Dále se jedná o úpravy přilehlého parku, především jde 
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o zřízení nových a úpravu stávajících komunikací a zpevněných ploch, zřízení čtyř parkovacích 
stání, doplnění veřejného osvětlení a realizaci sadových úprav včetně mobiliáře.  
Součástí zakázky jsou veškeré další práce, dodávky a inženýrská činnost nutná ke zhotovení 
kompletního a funkčního díla v rozsahu projektové dokumentace a zajištění kolaudačního 
souhlasu včetně nabytí právní moci. 
 
Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán projektovou 
dokumentací a soupisem prací zpracovaným firmou Pata & Frýdecký architekti, s.r.o., 
U Železné lávky 592/8, 118 00 Praha 1 v červenci 2017 
 
 
 

5. Druh zadávacího řízení podlimitní veřejná zakázka zadávaná 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 
(§ 53 ZZVZ) 

 
 
 

6. Seznam účastníků zadávacího řízení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení 

účastníka 
Adresa sídla účastníka 

IČ/RČ/datum 
narození účastníka 

1 ALSTAP s.r.o. 
V korytech 972/12 
100 00 Praha 10 - Strašnice 

29000238 

2 Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081 
272 04  Kladno 

45146802 

3 Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 
Na Roudné 1550/176b 
301 00  Plzeň, 

26402238 

4 PP 53, a.s. 
Za zastávkou 373 
109 00  Praha 10 - Dolní 
Měcholupy 

29011299 

5 
DEREZA, společnost s ručením 
omezeným 

Libocká 685/43d 
161 00 Praha 6 - Liboc 

48036315 

7 KONSIT a.s. 
Půlkruhová 786/20 
Vokovice, 160 00 Praha 6 

18630197 

 

Obálka č. 6 obsahovala omluvu společnosti SSK – stavby s.r.o., IČ: 04453450 z účasti na veřejné 
zakázce. 
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7. Seznam vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení účastníka, sídlo 

Odůvodnění vyloučení 

   

 
 
 

8. Označení vybraného dodavatele, včetně odůvodnění výběru, cena sjednaná 
ve smlouvě 
 
ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00  Praha 10 

 Zastoupená: Ladislavem Paťkem, jednatelem 
IČ: 29000238 
DIČ: CZ29000238 

 
Jako první v pořadí se umístila společnost ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00  
Praha 10, IČ: 290 00 238, 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 ALSTAP s.r.o., 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/9/2017 činí: 
 
 
Cena za zhotovení díla bez DPH  23.333.333,00 Kč. 
 
 
DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 
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9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele 
 
ATEBEK, s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00  Praha 9, 
IČ: 288 62 520 (elektro, VO) 
 

Ondřej – Meissner, spol. s r.o., Hrdlořezská 32/3, 190 00  Praha 9 - Hrdlořezy, 
IČ: 458 07 159 (VZT) 
 

BAWAX GASTRO s.r.o., Hornoměcholupská 68, 102 00  Praha 10 - Hostivař, 
IČ: 257 53 983 (gastro) 
 
 
 

10. 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. 
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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.  
 
 
 

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 26. 02. 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Jílek Ing. Petr Macháček 
předseda představenstva místopředseda představenstva 
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