
Městská část PrahaL6, Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
lČO : OOZltSgg, OtČ z CZOO24!598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v za§toupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, lng. Petrem Šiškou, lČo 70550581

Oznámení o vÝběru dodavatele dle § 123 zákona 134'-n16 Sb.

S odkazem na ustanovení § 123 zákona č. 13412016 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podle § 119 odst.2} zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřejné zakázky - § 2+ zákona t34l20t6 Sb. : zakázka malého rozsahu
na stavební práce dle §27 zákona l34l20t6 Sb. na akci :

,.Zateplení obiektu sociální spráw č.p. 732/7. Praha - Radotín"

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

člen : lng. Petr Šiška - admínistrátor soutěže

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

Č.r Karnet a.s., Tuřanka 574134,627 OO Brno, lČ: 27738248
Č.Z Vanderlaan s.r.o., V předpolí t45430,10O OO Praha 10, lČ:45537305
Č.e HV stavby a práce s.r.o., Na Poříčí t625l3,664 slŠlapanice, lČ: 04395255
Č.+ KVS stavební, s.r.o,, Kolbenova 6L6l34,190 0O Praha 9, lČ: 28982703
Č.s xEDos s.r.o., Bělehradská t4o2l47,120 o0 Praha 2, lČ: 27121852
Č.s RENoP realizace staveb s.r.o., Akátovát64l6,25101 Říčany Strašín, lČ: 28402278
Č.l TURČINA s.r.o., Budovatelú77tlt,735 64 Havffov Prostřední Suchá, tČ: 25886550
Č.s APZBtradings.r.o., Korunní22061127,13ooo Praha 3, lČ: 24196029
Č.g ADEVITA s.r.o., Pražsk á 636,252 41 Dolní Břežany, lČ: 04255071
Č.ro DAvlMoNT s.r.o., U chaloupek t4lt3,182 0o Praha 8, lČ: 03247651
Č.tt ALEGRA s.r.o., Švábky 52l2,18o oo Praha&, lČ,27406806
Č.tz Martin Vršecký s. r. o., Lubenská 2408,269 01 Rakovník, lÓ 282Lo743
Č.re SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem L949ha,140 OO Praha 4 Krč, lČ: 27880214
č.r+ ALLKoN s.r.o., okružní 350, 435 13 Meziboří, lč: 25008196
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 hodnocenív 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 nihodnosti, kde
jediným hodnotícím kritériem byla :



Hodnocení - Cenová nabídka bez DPH - konečné pořadí :

Č.rr ALEGRA s.r.o., Švábky 52lz, t8o fi) Praha 8, lČ: 27406806 ................. 834.207,90 KČ

Č.ro DAVIMoNT s.r.o., U chaloupek t4lt3,182 oo Praha 8, lČ: 03247651 898.0oo,-
Č.u AtLKoN s.r.o., okružní 35Q 435 13 Meziboří, IČ: 25fi)8196 .......... 935.45441
Č.s xEDos s.r.o., Bělehradská L4o2l47,12o oo Praha 2, lČ:27t2í:a52 952.043,63
Č.s HV stavby a práce s.r.o., Na Poříčí 1525/3, 664 51 Šlapanice, lČ: 04395255 ....... 964.457,98
Č.rr SA1K engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem L949l7a,14O O0 Praha 4 Kr§ lČ: 27880214 .... 97t.2!9,M
Č.+ KVS stavební, s.r.o., Kolbenova5t6l34, 19O OO Praha 9, lČ: 28982703 978.898,39
Č.tZ Martin Vršecký s. r. o., Lubenská 2408,269 01 Rakovník, lČ: 28210743 999.682,50
Č.g ADEV|TA s.r.o., Pražská 636,252 41 Dolní Břežany, lČ: 04255071 t.o42.ír97,3!
Č.r Karnet a.s., Tuřanka 574134,627 OO Brno, lČ: 27738248 1.060.355,-
Č.Z Vanderlaan s.r.o., V předpolí t452l30,1OO 00 Praha 10, lČ: 45537305 1.128.688,26
Č.l TURÓNA s.r.o., Budova|e'ú771lt,7356/. Havířov Prostřední Suchá, lČ: 25886550 1.193.349,-
Č.o RENOP realizace staveb s.r.o., Akátová t64l6,251 01 Řičany Strašín, lČz 284O2278 1.ír99.28t,28
Č.s APZB trading s.r.o., Korunní22}6lt27,130 OO Praha 3, lČ: 24196029 1.235.808,-

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

komise konstatovala, že kontrolovaná nabídka účastníka -
AIEGRA s.r.o., Švábky 5212,18O OO Praha 8, lČ: 27406806 -

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 AIEGRA s.r.o., Švábky 52l2,18o o0 Praha 8, lČ: 27406806-

splnilveškeré zadávací podmínkv soutěže. z hlediska ekonomické rŇhodnosti bvla
hodnocená nabídka neiv,úhodněiší pro budoucí uzavření smlouw o dílo

Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § !22 odst. 3} zákona - viz text:

Zadavatel odesílá tímto rnybranému dodavateli výzvu k předložení:

a} originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
c} informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), jeJi vybraný dodavatel právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuje s odkazem na § 242 Lhůty pro podání námitek
(1) Zadavatel určuje, že námitky musí být doručeny zadavateli do 5 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o

domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem;

Účastník ie oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek.

*--",...:;;ž,,/*-a*-é

*iffi§it,.ffii'"-,

V Praze dne:22.02.2017

za zadavatele :



lnformační server Městské črásti Praha 1ó: Usnesení rady - Zást. STA... http:/iwww.mcprahal6.czLZast-STA-Ing-Bouzek-OMH-prijeti-nejv,..

Usnesení rady č,916

Zást. STA Ing. Bouzck + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v zadávacím řizenína akci,,Zateplení objektu sociální správy č.p.732/7,Praha
- Radotín" a } podpisu smlouvy o dílo s vítěznýrn uchazečern.

Čislo rady: ól
č.916

Ze dne22.2.2017

rada souhlasí

uchzečern, finnou ALEGRA s.r-o , IČ 27.10680ó, Švábly 52/2. l 80 00 Praha 8.

l zl 01.03.2017 14:45


