
Městská část Praha 16, Václava Balého 2313, 153 00 Praha - Radotín,
tČo : Ooz+1598, DlČ: CZ0024t598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, ln8. Petřem Šiškou, lČo 70550581

lnformace uchazečům o posouzení a hodnocení nabídek

Podle ustanovení § L2 zákonař.L37 l 2OO5 Sb. veřejná zakázka na stavebnípráce malého rozsahu

na akci:

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů uchazečů, kteří
podali nabídky,

2} Komise přijala od zadavatele k posouzení dále uvedené obálky s nabídkami :

,r

Obchodní jméno a sídlo uchazeče :Poř. č, uchazeče

SYSTHERM s.r.o,, K Papírně 26,3IZ 00 Plzeň, lČ : 64830454

TENZA, a.s., Svatopetrská 3517,617 00 Brno - Komárov, lČ : 25570722

ALFA-OMEGA technology s.r.o., Dopraváků74913,184 00 Praha 8, lČ : 04220196

RAC|OTHERM s.r,o., Jirečkova 449,28a 00 Kolín 4, lČ : 48948616

5 CZ TEPLO s.r.o.. Ledařská 433/9, L47 00 Praha 4,1Č:26744805 - Wřazena komisí pro otevírání obálek -
nedodána podepsaná smlouya o dílo

3} Komise přistoupila ke kontrole úplnosti nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky nesplňující požadavky byly z dalšího posuzování
vyřazeny a zadavateli bude doporučeno jejich vyloučení ze zadávacího řízení z dále uvedených důvodů:

pořadové číslo a
obchodní jméno
vyřazeného uchazeče Důvod vyřazení

4 RAC|OTHERM s.r.o., Jirečkova lt49, 28O 00 Kolín 4 lČ : 489486t6 - nedodrženo technické zadání
soutěže - nabízí ocelovou nádobu se smaltem, požadován NEREZ

1 sysTHERM s.r.o., K Papírně 26,3t200 Plzeň, lČ : 64830454 - nedodrženo technické zadání soutěže -
neuvedena v nabídce instalaci akumulační nádrže pro TV

-



4} Komise přistoupila k hodnocení nabídek, které splnily zadávací podmínky dle postupů uvedených v zadávací
dokumentaci,

Popis postupu hodnocení nabídek :

Hodnocení nabídek bylo provedeno - viz Zadávací dokumentace - podle neinižší nabídkové cenv.

Komise pro posuzování a hodnocení nabídek v souladu se zněním zákona č, t17l2a$6 §b. v platném znění
posoudila nabídky podle požadavků stanovených v Zadávací dokumentaci.

Nabídky splňují stanovené podmínky zadánízakázky a nebyly v rozporu se zásadami hospodářské soutěže,
neobsahovaly dumpingovou cenu.

5) Na základě vyhodnocení nabídek stanovila komise jako nejvhodnější nabídku :

Poř. č. uchazeče Obchodníjméno uchazeče Nabídková cena bez DPH v Kč

3 ALFA-OMEGA technology s.r.o., Dopraváků 74913,184 0O Praha 8, lČ : 04220196 4.995.295,-

Dále jsou uvedeny v sestupném pořadí dle ceny ostatní hoinocené nabídky ( celé pořadí ) :

Poř. č, uchazeče Obchodníjméno uchazeče Nabídková cena bez DPH v Kč

2 TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7,617 O0 Brno - Komárov, lČ : 25570722

V Praze dne : 07.07.2016

5.792.862,-

Zapsal : ing. Petr Šiška

Digitálně podepsal ln9. Petr

lng. Petr ŠiSt<a 3jÍm,zoloozol rn:oo,se
+02 00
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[Isnesení rady č,650

Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnějši nabídky ve výběrovém řizení na zhotovitele ákce ,,Decentralizace zásobování teplem
objektů Sídlištč, Praha - Radotín" á podpi§ smlouvy o dílo s vítěznou firmou

Číslo rady: 43
č. ó50

Ze dne 29.6,2al6
rada souhlasí

s vitězrorr fimou ALFA-OMEGA technologie s,r.o, Dopraviki'74913, Praha 8 - Dolni Chabr1,.

lz1 07.07,201613:55



Městská éást Praha í 6
Rada Městské části Praha 16

Usnesení
RadyMČ Praha 16

ěíslo ...... ....l 2016
ze dne 29.6.2016

h návrhu na ořiiqtí pqivhodněiší nabídlcri ve vÝběrovém řízení na zhotovitele akce ..Decentralizace
zrisobovánjteplem pbiektů §ídliště. Praha - Radotín* a na podpis smlouw o dílo s vítěznou firmou

Rada MČ Praha 16

I. souhlasí/ne§ouhlasí
s pří$etím nejvhodnější nabídky ve qiběrovémřízení na zhotovitele akce ,,Decentralizace zásobováni
teplem objektů Sídliště, Praha- Radotíď' s podpisem smlouvy o dílo s vítěmou finnou ALFA-OMEGA
technologie s.r.o,IČ a4220t96,Dopraviáků 749/3,184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

tr. ukládá
OMH zajistit podpis smlouvy o dílo

Obsalr materiálu:
1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Přilohy k důvodové zprávě:

. Zpráva o posouzení a hodnocení nabidek

Zpracova|,, Zuzana Lacinová - referent OMH

Materiál předložil do programu: Ing. Pavel Švitorka - vedoucí OMH

Předkládá: Mgr. Miroslav Knotek - zástupce starosty

-



4ůvodová zpráva
V rámci výběrového řízeni na Decentralizaci zásobováni teplem objektů Sídliště, Praha - Radotín, lríerá
řeší přechod z centrálnftlo výměníku na decentralizované předrávací stanice v objekíech odběratelů, bylo
v řádném termínu doručeno 5 cenoqých nabídek :

1) SYSTI{ERM, s.í.o., IČ 64830454, K Papírně |72126,312 00 Plzeň * nedodňeno technické zadání soutěže
2) TENZA, a,s.,25570'I22, SvatopeEská 7, 617 00 Brno 5.792.862,- Kč
3) ALFA-OMEGA tpchnology s.r,o., IČ 04220196. Dopraváků 749/3,184 00 Praha 8 4.995.205,_ Kč
4) RACIOTTiERM s,r.o.,IČ 489486t6,Jirečkova 449,280 00 Kolín- nedodrženo technické zaďánísoutěže
5) CZTEPL} s.r.o., IČ 26744805,Ledař§ká 433 19, |47 00 Praha 4 - nabídka vyřazena komisí pro otevírání

obálek- nedodána podepsaná smlouva o dilo

Uvedené ceny jsou bez DPII

Dne 2I.6.2016 proběhlo vzasedací místnosti VtČ Praha 76,Yáclava Balého 2313 otevírání obálek a
vyhodnocení jednotlivých nabidek.
Hodnotící komise doporučuje uzavíit smlouvu o dílo na zhotovitele akce ,Pecentralbace zásobování
teplem objektů Sídliště, Praha - Radotín" s firmou ALFA_OMEGA technologie s.r.oo IČ 04220196,
Dopraváků 74913,184 00 Praha 8 - Dolní Chabry z důvodu podrání nejnižší cenové nabídky.


