PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“)

1.

Název veřejné zakázky:

ZŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“
(veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení)

2.

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ/4/2016

3.

Číslo části veřejné zakázky:

veřejná zakázka nebyla na části rozdělena

4.

Identifikační údaje o zadavateli
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
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5.

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo
nabídky

Nabídková cena
v Kč bez DPH

ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.
Spojovací 2608/38
130 00 Praha 3
257 52 464
SITEL, spol. s r. o.
Baarova 957/185
140 00 Praha 4
447 97 320
SSK – stavby s.r.o.
U trati 3134/36a
100 00 Praha 10 – Strašnice
044 53 450
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6.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení, adresa sídla dodavatele/
zájemce
IČ

Datum
doručení
nabídky

Čas
doručení
nabídky

5.955.230,00

09.05.2016

13:40

9.385.714,87

09.05.2016

14:15

6.779.042,30

09.05.2016

14:40

Seznam nabídek, které byly hodnoticí komisí ze zadávacího řízení
vyřazeny

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/ zájemce,sídlo

Odůvodnění

Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena ve smyslu ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ.
Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena ani v důsledku nesplnění kvalifikačních
předpokladů a dalších požadavků a podmínek zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci.

7.

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Nabídky byly posouzeny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise
neshledala u žádné nabídky mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
2

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) a § 79 ZVZ podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Pro hodnocení nabídek použila hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100
bodů. Každé jednotlivé nabídce bylo v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové
bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího
kritéria.

V případě kritéria - Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH se jedná o kvantitativní kritérium,
u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; nejvhodnější nabídka v tomto
kritériu získá 100 bodů a každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Výpočet bodového hodnocení:
kritérium - výše nabídkové ceny bez DPH
B
Ch
Cmin -

B1 = 100 * (Cmin/Ch)

bodové ohodnocení
hodnocená cena
nejnižší nabízená cena

Nejnižší hodnoty:
Cmin: 5.955.230,00 Kč bez DPH

8.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky, cena sjednaná ve smlouvě
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o., Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3
Zastoupená

Ladislavem Uldrichem, jednatelem společnosti

IČ:

25752464

DIČ:

CZ25752464

3

Jako první v pořadí se umístila firma ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o., Spojovací 2608/38,
130 00 Praha 3, IČ: 25752464, která získala nejvyšší počet bodů a umístila se tak na prvním
místě, a tudíž je v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ a dle požadavků zadavatele
považována za ekonomicky nejvýhodnější. Tato firma také splnila prokázání kvalifikace
a další požadavky stanovené zadavatelem pro výše uvedené zadávací řízení.
Cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo č. VZ/4/2016 činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH

5.955.230,00 Kč.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.

Prostřednictvím subdodavatele bude plněno:

bez subdodavatelů

V Praze dne 9. 6. 2016

Tomáš Jílek

Ing. Petr Macháček

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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