
Městská část Prahat6,Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
lČO : OOZnt598, OlČ: CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na Přikazní smlouvu, lng. Petrem Šiškou, lČo 70550581

Oznámení o vÝběru dodavatele dle § 123 zákona 13412016 Sb.

S odkazem na ustanovení § 123 zákona č. t34l20t6 Sb. a na Zprávu o posouzenía hodnocení
nabídek podle § 119 odst. 2} zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona t34l20t6 Sb. podlimitní zakázka ve
zjednodušeném řízení na stavební práce dle §52 a) zákona t34l2at6 Sb. na akci :

,.Hasičská zbroinice Radotín"

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

člen : lng. Milan Bouzek-zadavate!
člen : Zuzana Lacinová -zadavatel
ďen : lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

§ 119 odst.2c) - seznam hodnocených nabídek :

Č.r BELSTAV C! s.r.o., Kardašovská 62513,198 0o Praha 9, lČ : 26166321
Č.Z AIBETstavební,s.r.o.,Vrážskáí|/,ltz,153OO Praha-Radotín, lČ : 27139891
Č.s UNlsTAv coNsTRUcTloN a.s., Příkop 83816,602 oo Brno, tČ :o39o2447
Č.C EKIS, spol. s r.o., Náchodská2421,193 00 Praha 9, lČ: 1s626o84
Č.s GEosAN GRoUP a.s., U Nemocnice 43o 28oo2 Kotín, tČ :28t69522
Č.s cETUs PLUS, a.s., Plzeňská 183lt8t,15o oo Praha 5, lČ: 26419823
Č.t Su bte rra a.s., Koželužská 224615,180OOPraha8, lČ:45309612

§ 119 odst. 2d) - popis hodnocení :

- hodnocené údaje z nabídek odpovídajícíkritériím hodnocení,
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotliuých kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a
- rnýsledek 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 rnýhodnosti, kde
jediným hodnotícím kritériem byla :

Předpokládaná cena nabídky je 29.033.770,- Kč bez DPH
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Hodnocení - podle ekonomické v,úhodqosti- cena v Kč bez DPH - konečné pořadí:

Č.s cETUs PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 15o 0o Praha 5, tČ : 264119823 27.564.002,56 Kč

Č+ EKIS,spol.sr.o.,Náchodská2421,193o0Praha9, lČ:ffi626o84 -.-z7.7e7.gz4a
Č.z ALBET stavební, s.r.o., Vrážskát4lt2,153 oo Praha - Radotín, lČ : 27139891 .. 28.877.464,42
č.r BE§TAV C7, s.j.o., Kardašovská 62513,198 o0 Praha 9, tč : 26166321 29.o33.77o,87
Č.t Subterra a.s.,Koželužská224615,180o0Praha8, lČ:45309612 30.775.ooo,-
Č.s t|\lsTAv coNsTRUcTloN a.s., Příkop 83816,602 oo Brno, IČ zo39o2447 32.t43.otg,-
Č.s GEosAN GRoUP a.s., U Nemocnice 43Q 28o 02 Kolín, lČ :28t69522 32.900.751,86

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

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 O0 Praha 5, lČ : 264t9823

splnila 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 uzavřenísmlouvy,

zadavatel wdává rozhodnutí o vríběru následovně :

účastník: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 15O OO Praha 5, lČ : 26/lt9823-

splnil veškeré zadávací podmínky soutěže a iako vítězná hodnocená nabídka byla přijata pro
budoucí uzavření smlouvy o zakázku

ZadavateIe upozorňuje na povinnost dle § l22 odst. 3} zákona - viz text:

Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateli v,ýzvu k předložení:

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
c),irďormací a dokladů podle § 1O4 odst. 2 písm. a) a b), jeJi r4ftraný dodavatel právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuie dle § 242 Lhůty pro podání námitek

(1) Není-li dále uvedeno jinalg musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel
dozvěděl o domnělém porušenítohoto zákona zadavatelem;

Účastník;e oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek obratem.

V Praze dne :04.10.2017
za zadavatele :_-,<--
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!ng, Paveí Švitorka
vecioucí odboru místního hospodářství
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To: Švitorka Pavel, Bc,

subreď: RMČ - 4.10. - áslo usnesení - hasi&ká órojnice

78 ad t7) Zást. STA lng. Bouzek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci -Hasičská zbrojnice Radotín" a
podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
Odůvodnění: V rámci vyhlášeného zadávacího řízení na akci ,,Hasičská zbrojnice Badotín" bylo ve stanoveném termínu doručeno 7
cenových nabídek:
1. BELSTAV CZ, s.r.o., Kardašovská 625/3,198 00 Praha 9, lČ: 26166321 29.033.770,87 Kč
2. ALBETstavební,s.r.o.,Vrážská 144/12,15300Praha-Radotín, lč:27139891 28.877.464,42Kč
3. UN|STAV CONSTRUCT|ON a,s., Příkop 838/6, 602 OO Brno, lČ: O3902447 32,143.019.00 Kč
4. EKIS, spol. s r.o., Náchodská2427,193 OO Praha 9, lČ: 18626084 27.737.924,23Kč
5, GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 28O02 Kolín, lČ :28769522 32.900.751.86 Kč
6. CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 0O Praha 5, lČ: 26419823 27.564.002,56 Kč
7, Subterra a.s.,Koželužská2246l5,18000Praha8, lČ:45309612 30.775.000,00Kč
Uvedené cenyjsou bez DPH.
Otevírání obálek se konalo dne 27.9.2O77.Yítězná nabídka firmy CETUS PLUS, a,s., Plzeňská 783/t87, Praha 5 splnila veškeré
zadávací podmínky, včetně rozsahu cenové nabídky a proto komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo na zhotovitele akce

"Hasičská zbrojnice Radoťn'se společností CETUS PLUS, a.s., Plzeňská t83/78t, Praha 5.

Usn.č. 7762/2a77 rada souhlasí
s přijetím nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci ,,Hasičská zbrojnice Radotín" a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou CETUS PLUS, a.s,, Plzeňská 783/781,, Praha 5. Rada MČ Praha 16 u k l á d á OMH zajistit podpis smlouvy o
dílo. Ukol: OMH Hlasování; jednomyslně odsouhlaseno

11.10.2017 l


