
Rekonstrukte Št olni 1idelny Radotírl - r,nrné technologie Oznámeni o qýběru dodavatele

Zadavatel:

Městská ěást Praha í6, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, lČo : oozat598, DlČ :
CZa0241598, zastoupena §tarostou Mgr. Karlem Hanzlíkem
Ve smluvním zastoupení, s odkazem na objednávku - poradce:
lng. PetiŠišxa, Kolová 1549t1,153 o0 Praha 16, lČO: 70550581, DlČ: cz630s010588, siskapetr@seznam.cz

$ odkazem na ustanovení § 123 zákona č. 134/20t6 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podle § 

,lí9 odst.2} zákona :

§ 1í9 odst. 2a) : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 13/,12016 Sb, - podlimitní zakázka na
dodávky dle §26 ákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona í34/20{6 §b. na akci :

..Rekonstrukce Škglní iídqtnv R?dotín - varné technoloqie"

§ íí9 odst.2b} Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve §ložení :

člen : lng. Petr ŠiSka - administrátor soutěže
člen : Mgr. Miroslav Knotek * za zadavatele
člen : lng. Milan Bouzek-za zadavatele

§ 1í9 odst. 2c} - seznam hodnocených nabídek :

Č.t lnterGast a.s., Na vinobrani 1792155, Záběhlice, 106 0O Praha 10, É : 62917153
§§ffi)ofr)fi)oo(

§ 119 odst.2d) - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popis hodnoceníúdajů 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 otevirání obálek věetně identiŤikaóních údajů
úóastníků, kteří podali nabídky.
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti,
kde jediným hodnotícím kritériem byla :

Předpokládaná cena nabídkv ie 5 800 000._ Kč bez DPH

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky: jediným kritériem
hodnocení byla nejnižší nabídková cena - sestupně dle úspěš



Rekonstrukte Sko!ní .iídeln1, Radotín * t,arné ttthnologic Oznámeni o qiběru dodavatele

cenová nabídka v kč bez DpH - pořadí - iediná nabídka

č.t lntercast a.8., Na vinobraní 17g2t55,Záběhlice, 106 00 Praha ,l0, lČ : 62917153 .... 5.í94.537.45 Kč

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejvýhodnější nabídky z hlediska
splnění zákonných požadavků - §74 až79 zákona - a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.

komise konstatovala, že kontrolovaná nabídka účastníka :

tnterGast a.s., Na vinobraní 1792t55, í06 O0 Praha í0, lČ : 62917í53 -
splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami
hospodářské soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 - mimořádně
nlzká nabídková cena, doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.

zadavatel wdává rozhodnutí o v,íběru následovně :

- účastník

lnterGast a.s., Na vinobrani 1792t55,106 00 Praha 10, lě : 62917í53 -

splnil veškeré zadávací podmínky soutěže a jako jediná hodnocená nabídka byla
přijata pro budoucí uzavření smlouvy

Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § 122 odst,3) zákona - viz text:

Zadavatel odesí|á tímto vybranému dodavateli vÝzvu k předložení :

a) originálú nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhúty pro podání námitek

(í) Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do í5 dnů ode dne,
kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem;

Úěastník je oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek obratem.

V Praze dne : 06.06,2018

Podpis Pověřené osoby PŤíkazní smlouvou + Zapsal : ing. Petr Šiška
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l_|snesení rady č.l447

}listostarosta Mgr. Knotek + OIVIH - přijeti nejvbodnějši nrbídky ve výběrovém řízení na zbotoyitele akce n,Rekonstrukce školní jidelny
Radotírr*vernó tccbnologie*a podpissmlouvyodílos vítězn_ým ucbazečem -spolcčnosti lnterGasta.s sesídlem Nl Vinobrgní 1792/55,
Prrha l0

Čislo ndy;9?
č. 1447

ndr souhlssi 
Z€dneOó'Oó'20l6

s přijetím ne.jv,ho/nějši nabídky ve v]-běrovrn řimi na *otovilele akce ,-Rekonstrukce školni jídelny Radotin - vmé tffhnologie" a s podpisem smlouvy- o dílo s vitěaným
ucharčem spol*.-osi lntercast a.s. se sidlem Na Vnobrmí l792155, Praha l0.


