
Městská část Praha t6, Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
tČO : OOZ+1598, DlČ: CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem HanzIíkem

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

S odkazem na ustanovení § 123 zákona č. t34|2O16 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podIe § 119 odst. 2) zákona :

§ l.l'9 odst. 2a) : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona t34l20t6 Sb. zakázka malého rozsahu na
stavební práce dle §27 zákona L34l2Dt65b. na akci :

,.K Cementárně 1522 - oprava střechv domu s

pečovatelskou sl užbou "

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

: lng. Milan Bouzek - zadavatel
: Zuzana Lacinová - zadavatel
: lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

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

Č.r tng. Jan Zelenka, Masarykova 529l335a, 4OO 01 Ústí nad Labem, lČ z7275!762
Č.Z FAST střechy s.r.o., §metanova 2065, 547 gL Náchod, lČ ?27537676
Č.s Novts Praha s.r.o., Vrchlického 887174,150 00 Praha Košffe, lČ : 28893018
Č.+ TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544153,735 64 Havffov Prostřední §uchá, lČ : 2945t45t

§ 119 odst.2d} - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocenl
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotliv,ých kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotliuých kritériích hodnocení a
- v,ýsledek hodnocení nabídek.

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří
podalinabídky.
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické rnýhodnosti, kde
jediným hodnotícím kritériem byla :

Předpokládaná cena nabídky je 7O5.583.- Kč bez DPH

člen
člen
člen



Hodnocení - podle ekonomické v,ýhodnosti- cena v Kč bez DPH - konečné pořadí:

Č.+ TEKR Servis s.r.o., Dělnická 5Ml53,735 64 Havířov, lČ : 29451451 ............. 662.044,53 Kč

Č.Z FAST střechy s.ř.o., Smetanova 2065, 547 Ot Náchod, lČ:2?537676 ... 569.935,-
Č.r lng. Jan Zetenka, Masarykova 629l335a, 4OO 01 Ústí nad Labem, lČ z7275L762 .... 689.800,-
Č.S NOVIS Praha s.r.o., Vrchlického 887174,150 0O Praha Košíře, lČ : 28893018 ................. 897.34t,-

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejv,ýhodnější nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků - §74 až 79 zákona - a požadavků zadavate|e uvedených v zadávacích podmínkách.

komise konstatovala, že kontrolovaná nabídka účastníka

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544153,735 64 Havřov, lČ : 29451451

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami hospodářské
soutěže, neobsahoyala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 - mimořádně nízká nabídková cena,
doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.

zadavatel wdává rozhodnutí o vÝběru následovně :

účastník : TEKR Servis s.r.o., Dělnická 5Ml53,735 64 Havřov, lČ : 29451451 -
splnil veškeré zadávací podmínky soutěže a jako vítězná hodnocená nabídka byla přijata pro
budoucí uzavření smlouvy o zakázku

Zadavatele upozorňuie na povinnost dle § t22 odst. 3) zákona - viz text:

Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateliv,ýzvu k předložení :

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

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhůty pro podání námitek

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

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

V Praze dne : ]8' Lo'2oI7 

_._l=__Za 
zadavatele :

' ___)'-- ,::-- ?-_
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79 ad 14) Zást- STA lng. Bouzek + OMH - pňietí neivhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci -Oprava sťechy nového domu s
peěovatelskou službou ul. K Cementárně. Praha - Radotín" a podpis smlouvy o dílo s víězn,ým uchazeěem
Odůvodnění: V rámci vyhlášeného zadávacího řízení na akci "Oprava střechy nového domu s pečovatelskou službou ul. K
Cementárně, Praha - Radotín" byly ve stanoveném termínu doručeny 4 cenové nabídky:
7. lng. Jan Zelenka, Masarykova 629/335a,4O0 01 tJstí nad Labem, lČ:72757762 689.300,00 Kč
2. FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod. lČ: 27537676 669.935,00 Kč
3. NOV|S Praha s.r.o., Vrchlického887/74,150 00 Praha Košíře, lČ;28893018 897.341,00 Kč
4. TEKB Servis s.r.o.. Dělnická 544/53,735 64 Havířov, lČ: 29451451 662.044,53 Kč
Uvedené cenyisou bez DPH.
Otevíráníobáleksekonalodne5.10.2017.VítěznánabídkafirmyTEKBServiss.r,o., Dělnická544/53,Havířovsplnilaveškeré
zadávací podmínky, včetně rozsahu cenové nabídky, a proto OMH doporučuje uzavřít smlouvu o dílo na zhotovitele akce "Oprava
střechy nového domu s pečovatelskou službou ul. K Cementárně, Praha - Radotín" se společnostíTEKR Servis s.r.o., Dělnická
544/53, Havřov.
Usn,č. 177812077 rada souhlasí
s přijetím nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci "Oprava střechy nového domu s pečovatelskou službou ul. K
Cementárně, Praha - Radotín" a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, firmou TEKR Servis s.r,o., Dělnická 544/53,
Havřov. Rada MČ Praha 16 u klá d á OMH zaiistitpodpissmlouvyodílo.
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