
Rekonstrukce Školnilidelny Radotín * vamé technologie Písetnná zprava zadavatele

Zadavatel:

§ 217 odst.2a| zákona 13412016 §b. - Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-
Radotín, lČo : 00241598, DlČ : CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem
Ve smluvnim zastoupení, s odkazem na objednávku - poradce:
PoRSlŠ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, lČo: 06061974, PlČ: CZ06061974, gigkareE@seznamez 

.

Písemná zpréva zadavatele - § 2í7 ákona.í3412016 Sb.
S odkazem na zprávu o hodnoceni nabídek dle § 1{9 od§t. 2) zákona č. t34r2016 §b.

§ 2{7 odst.2b} zákona 134l2aft Sb.: Režim vebiné zakázky - § 24 zákona 134/20í6 Sb. -
podlimitní zakázka na stavební práce dle §26 zákona ve ziednodušeném řízení dle §53 zákona
ft4l2a16 Sb. na akci :

."Rekonstrukce Školní iídelnv R3dotín - varné technotoqie"

§ 2{7 odst.2c} zákona 13412016 §b. - seznam hodnocených nabídek:

Č,t lnterGasta.s,,Navinobraní 1792l55,Záběhlice,1060OPraha10, lč:82917153-cenavesmlouvě:
5,194,537.,t5 Kě bez DPH

§ 2{ 7 odst.Zd| áRona 13U2016 Sb. - označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich vyloučení, - nebyl žádný dodavatel

§ 2{7 odst.2e) zákona 13412016 Sb. - označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří bylizařazenido dynamického nákupního systému, věetně
odůvodněníjejich uýběru, - nebyl žádný dodavatel

§ 2{7 odst.2f) zákona í&t/20í6 Sb. - označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud
jsou zadavateliznámi, - nebyl oznaěen ádný

§ 2í 7 odst.2g| zákona 134na16 Sb. - odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, bylali použita, - nebylo použito

§2í7odst,Zh|ákona134í2016 Sb. -odůvodněnípoužití jednacího řízeníbez uveřejnění, bylo-li
použito, - nebylo použito

§ 2{7 odst.2i} zákona 13U2016 §b. - odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito, -
nebylo použito

§ 2í7 odst.2i|ákanal3U2O16 Sb. - odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo, - nedošlo
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§ 217 odst.2k| zákona 13412016 Sb. - odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-lijiné prostředky použity, - zadavatel
nedisponuje el. prostředky ke komunikaci

§ 217 odst.2l) zákona 13412016 Sb. _ soupis osob, u ktených byl zjištěn střet zájmů, a následně
přtjatých opatření, by|-|i střet zi4mů zjištěn, - nebylzjištěn

§ 2í7 odst,2m|zákona13412016 Sb. _ pokud zadavatelnadlimitníveřejnou zakázku nerozdělína
části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, - nejde
o nadlimitní veřejnou zakázku

§ 217 odst.2n) zákona 13412016 Sb. _ odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v
případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, - nebyl postup dle §
78 odst.3)

V Praze dne : 't0.07.2018
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Podpis Pověřené osotíý'Příkazní smlouvou : ing, Petr Šiška


