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Zadavatel: 
 

Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha–Radotín, IČO : 00241598, DIČ : 

CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 

Ve smluvním zastoupení, s odkazem na objednávku – poradce:  

Ing. Petr Šiška, Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO: 70550581, DIČ: CZ6308010588, siskapetr@seznam.cz 
 

 

Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 134/2016 Sb.  
 
 

S odkazem na ustanovení  § 123 zákona č.  134/2016 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek podle § 119 odst. 2) zákona :  
 
 
§ 119 odst. 2a) : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb. - podlimitní zakázka na 
služby dle §26 zákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona 134/2016 Sb. na akci : 
 
 

„Rámcová dohoda na stavební úpravy bytových domů – 
MČ Praha 16“ 

 
 
§ 119 odst. 2b) Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení  :   
 

člen   :   Ing. Petr Šiška – administrátor soutěže 

člen   :   Hana Špryňarová – za zadavatele 

člen   :   Ing. Pavel Švitorka – za zadavatele 
 
 
 
§ 119 odst. 2c) - seznam hodnocených nabídek : 
 
 
Č.1         VODNÁŘ s.r.o., U Hřiště 114, 250 65 Bořanovice,  IČ : 26451425 
Č.2         Vlastimil Vojta, Obsiny ev. č. 35, 155 31, Praha 5 - Lipence,  IČ : 65443802 
Č.3         Miroslav Svoboda, Hlávkova 821, 155 00, Praha 5 - Řeporyje,  IČ : 14978024 
Č.4         MV Tridentstav s.r.o.,  Na dračkách 405/49, 162 00 Praha 6,  IČ : 05374634 
Č.5         JK stav - realizace staveb s.r.o., 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov,  IČ : 27328121 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
§ 119 odst. 2d) - popis hodnocení : 
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení, 
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení, 
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a 
- výsledek hodnocení nabídek. 
 
 
 
Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů 
účastníků, kteří podali nabídky.  
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti, 
kde hodnotícím kritériem bylo :  
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Předpokládaná cena vzorového příkladu je  295.383,- Kč bez DPH 
 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky, kde jediným 
kritériem hodnocení bude  nejnižší nabídková cena: 
 

Komise konstatovala s odkazem na Text ZD: 

Rámcová smlouva bude uzavřena s prvními třemi účastníky soutěže, kteří předloží 
nejvýhodnější nabídky v pořadí podle vypracovaného vzorového příkladu jedné z opakujících 
se zakázek, která bude podkladem pro budoucí mini-tendry.  

 

 
Hodnocení podle Ekonomické výhodnosti nabídky – konečné pořadí – 1. až 3. pořadí = uchazeč 
k podpisu Rámcové smlouvy, další pořadí = první a druhý náhradník pro případ neposkytnutí 

součinnosti vybraných uchazečů : 
 
 
1. pořadí ….uchazeč Č.3 Miroslav Svoboda, Hlávkova 821, 155 00, Praha 5 - Řeporyje,  IČ : 14978024 …… 
cena 249.745,- Kč bez DPH 
 
2. pořadí ….uchazeč Č.2 Vlastimil Vojta, Obsiny ev. č. 35, 155 31, Praha 5 - Lipence,  IČ : 65443802 ……… 
cena 249.893,- Kč bez DPH 
 
3. pořadí ….uchazeč Č.1 VODNÁŘ s.r.o., U Hřiště 114, 250 65 Bořanovice,  IČ : 26451425 ………………...… 
cena 259.911,- Kč bez DPH 
 
 
 
4. pořadí ….uchazeč Č.4 MV Tridentstav s.r.o.,  Na dračkách 405/49, 162 00 Praha 6,  IČ : 05374634 …… 
cena 266.571,- Kč bez DPH 
5. pořadí ….uchazeč Č.5JK stav - realizace staveb s.r.o., 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov,  IČ : 27328121  
cena 267.627,- Kč bez DPH 

 

 
Komise poté přistoupila  ke kontrole úplnosti  průběžně ekonomicky nejvýhodnějších nabídek 
z hlediska splnění zákonných  požadavků - §74 až 79 zákona - a  požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách. 
 
 
Komise konstatovala, že kontrolované nabídky účastníků :    
 
Č.3         Miroslav Svoboda, Hlávkova 821, 155 00, Praha 5 - Řeporyje,  IČ : 14978024 
Č.2         Vlastimil Vojta, Obsiny ev. č. 35, 155 31, Praha 5 - Lipence,  IČ : 65443802 
Č.1         VODNÁŘ s.r.o., U Hřiště 114, 250 65 Bořanovice,  IČ : 26451425 

 
 
splnily veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami 
hospodářské soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 – mimořádně 
nízká nabídková cena, doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.  
 
Rada MČ Praha 16 rozhodla v svým usnesením č. 166 ze dne 06. 03. 2019, v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro 
město nejvhodnějších nabídek:  

s o u h l a s í   

s přijetím nejvhodnějších nabídek ve výběrovém řízení na „Rámcová dohoda na stavební úpravy 
bytových domů –MČ Praha 16“ a s podpisem Rámcové smlouvy s vítěznými uchazeči:  
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Č.3         Miroslav Svoboda, Hlávkova 821, 155 00, Praha 5 - Řeporyje,  IČ : 14978024 
Č.2         Vlastimil Vojta, Obsiny ev. č. 35, 155 31, Praha 5 - Lipence,  IČ : 65443802 
Č.1         VODNÁŘ s.r.o., U Hřiště 114, 250 65 Bořanovice,  IČ : 26451425 

 
 
Zadavatel vydává rozhodnutí o výběru následovně : 
 

- účastníci  
 

Č.3         Miroslav Svoboda, Hlávkova 821, 155 00, Praha 5 - Řeporyje,  IČ : 14978024 
Č.2         Vlastimil Vojta, Obsiny ev. č. 35, 155 31, Praha 5 - Lipence,  IČ : 65443802 
Č.1         VODNÁŘ s.r.o., U Hřiště 114, 250 65 Bořanovice,  IČ : 26451425 

 
 

splnili veškeré zadávací podmínky soutěže a byli přijati pro budoucí uzavření smlouvy  
 

 
Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § 122 odst. 3) zákona – viz text: 
 
 
Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateli výzvu k předložení : 
 
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, 
 
 

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhůty pro podání námitek 
 

(1) Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 5 dnů ode dne, kdy 
se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; 

 
Účastník je oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek obratem. 
 
 
V Praze dne : 11.03.2019 
 

 
Podpis Pověřené osoby Příkazní smlouvou + Zapsal : ing. Petr Šiška 

 
 

člen   :   Mgr. Miroslav Knotek – za zadavatele 

 

 

 

člen   :   Ing. Milan Bouzek – za zadavatele 
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