
  

 

Městská část Praha 16, Václava Balého  23/3,    153 00 Praha - Radotín 
zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem, IČO : 00241598,   DIČ : CZ00241598 

 
v zastoupení, s odkazem na Mandátní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou,  IČO 70550581 

 

 

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. : zakázka malého rozsahu  
na stavební práce dle §27 zákona 134/2016 Sb. na akci : 

 
 

„Rekonstrukce pěších komunikací nám. Osvoboditelů“ 
 
 
§ 119 odst. 2b) Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení  :   
 
 

člen :  Ing. Milan Bouzek 

člen :  Mgr. Miroslav Knotek 

člen :  Ing. Pavel Švitorka 
 
 
 

§ 119 odst. 2c) - seznam hodnocených nabídek : 
 
Č.1         EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,  IČ : 18626084  
Č.2         Albet, s.r.o., Vrážská 144,  153 00  Praha 5 – Radotín, IČ : 27139891        
Č.3          Stav. spol. Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111, 153 00  Praha 5, IČ : 27146324        

 
 

§ 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 
jediným hodnotícím kritériem byla cena.  Pořadí : 
 
Č.1         EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,  IČ : 18626084                      3.262.036,03  Kč bez DPH 
Č.2         Albet, s.r.o., Vrážská 144,  153 00  Praha 5 – Radotín, IČ : 27139891                      3.350.706,-     Kč bez DPH      
Č.3          Stav. spol. Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111, 153 00  Praha 5, IČ : 27146324         3.530.367,67  Kč bez DPH 
 
 
 
 



Komise poté přistoupila  ke kontrole úplnosti  průběžně ekonomicky nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění 
zákonných  požadavků - §74 až 79 zákona - a  požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 
 

Komise konstatovala, že průběžně ekonomicky nejvýhodnější kontrolovaná nabídka účastníka –  
EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,  IČ : 18626084 –  
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 vybrat k uzavření smlouvy, a upozorňuje Zadavateli na povinnost dle § 122 odst. 3) zákona – viz 
text:   
 
Zadavatel odešle vybranému 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), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou; 
 
 
               
 
V Praze  dne : 01.11.2016 

Zapsal : ing. Petr Šiška 
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