
  

§ 217 odst.2a) zákona 134/2016 Sb. -  Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha–Radotín,   
IČO : 00241598, DIČ : CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 

 
v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou,  IČO 70550581 

 
Písemná zpráva zadavatele - § 217 zákona 134/2016 Sb.  

 
 

S odkazem na zprávu o hodnocení nabídek dle  § 119 odst. 2) zákona č.  134/2016 Sb.  

 
§ 217 odst.2b) zákona 134/2016 Sb.: Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb. : podlimitní 
zakázka ve zjednodušeném řízení na stavební práce dle §52 a) zákona 134/2016 Sb. na akci : 
 

„Hasičská zbrojnice Radotín“ 
 

§ 217 odst.2c) zákona 134/2016 Sb. - seznam hodnocených nabídek :  
 
Č.1         BELSTAV CZ, s.r.o., Kardašovská 625/3, 198 00 Praha 9,  IČ : 26166321 
Č.2         ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144/12, 153 00 Praha - Radotín,  IČ : 27139891  
Č.3         UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno,  IČ : 03902447 
Č.4         EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,  IČ : 18626084 
Č.5         GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,  IČ : 28169522  

Č.6         CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5,  IČ : 26419823 – cena ve smlouvě : 27.564.002,56 Kč   
Č.7         S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,  IČ : 45309612 

 
 

§ 217 odst.2d) zákona 134/2016 Sb. - označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu 

jejich vyloučení, - nebyl žádný účastník 
 
 
§ 217 odst.2e) zákona 134/2016 Sb. - označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, 

nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru, - nebyl 
žádný účastník 
 
 
§ 217 odst.2f) zákona 134/2016 Sb. - označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou 

zadavateli známi, - nejsou známi 
 
 
§ 217 odst.2g) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem, byla-li použita, - nebylo použito 

 
 

§ 217 odst.2h) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito, - 
nebylo použito 

 
 
§ 217 odst.2i) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito, - nebylo 
použito 

 
 



§ 217 odst.2j) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického 

nákupního systému, pokud k tomuto došlo, - nedošlo 

 
 
§ 217 odst.2k) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 

namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity, - zadavatel nedisponuje el. prostředky ke 
komunikaci 
 
 
§ 217 odst.2l) zákona 134/2016 Sb. - soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, 

byl-li střet zájmů zjištěn, - nebyl zjištěn 

 
 
§ 217 odst.2m) zákona 134/2016 Sb. - pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede 

zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, - jde o podlimitní zakázku 

 
 

§ 217 odst.2n) zákona 134/2016 Sb. - odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu 

podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, - nebyl postup dle § 78 odst. 3) 

 
 
 
Praze  dne : 14.11.2017 

Zapsal : ing. Petr Šiška 
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