
ZvÝštní kapaci§ ZŠ - půtlni vestavba a zř,ízení bezlrariéror,ého při§tupil Oznámeni o qiběru dodavatele

Zadavatel:.

Městská ěást Praha í6, Václava Balého 23t3,153 00 Praha-Radotín, lČo : 00241598, DlČ :
CZOO241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem
Ve smruvním zastoupení, s odkazem na objednávku- poradce:

lng. Petr Šišxa, Kolová 1u9t1,,t53 00 Praha 16, lČo: 70550581, DlČ: cZ6308010588, siskaoetr@seznam.cz

S odkazem na ustanovení § { 23 zákona č, 13412016 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podle § {í9 odst. 2|zákona:

§ í19 odst. 2a) : Režim veřejné zakánky _ § 24 zákona 13U2O16 Sb. - podlimitni zakázka na
stavební práce dle §26 zákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona 13412016 Sb. na akci :

..zvúšení kapacitv zš - půdní vestavba a zňzení bezbariérového přístupu"

§ 1í9 odst, 2b) Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení :

lng, Petr ŠiSra - administrátor soutěže
Mgr. Miroslav Knotek - za zadavateíe
lng, Milan Bouzek - za zadavatele
zuzana Lacin ová - za zadavatele

§ 1í9 odst. 2c} - seznam hodnocených nabídek :

Č.t Fastav Bau, s,r.o., nám. l. P. Pavlova 1789t5,120 00 Praha 2, |ě:27O78141
Č.z NEo BUILDER a. s., Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy, lČ : 05553750
Č.s ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144t12,153 00 Praha - Radotín, lč : 27139891
Č.+ VLTAVÍN HoLD|NG stavební podnik s.r.o., Nuselská 499l13?, 140 00 Praha 4, lé :48026921
xxxx,(Krxxx )o(rxxx

§ í{9 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
- rr,ýsledek hodnocení nabídek,

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek věetně identifikačních údajů
účastníků, kteří podali nabídky,
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z h]ediska ekonomické výhodnosti,
kde jediným hodnotícím kritériem byla:

Předpokládaná cena nabídkv ie í9.267.206"- Kč bez DPH

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle Ekonomické uýhodnosti nabídky: jediným kritériem
hodnocení byla neinižší nabídková cena -@
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Zvýšeni kapacity ZŠ - půrtni vestavlra a zřizeni bezbariórového přístupu Omri,rrreni o lnýběru dodavaíele

@:
Č.z NEo BU|LDER a. s., lČ : 05553750 ,t8.870.240,- Kč
Č.l Fastav'Bau, s.r.o., lč :27078141 ... 19.805.743,- Kč
Č.s ALBET stavební, s.r.o,, lč :27139891 .-.21.482.246,-Kč
Č.q 

_ 
VLTAV1N HoLDING stavební podnik s.r.o., lČ :48026921 24.633.834,- Kč

Zadavatel dne í5.02.20í8 vyzval účastníka Č.2 NEO BU|LDER a. s.. lČ : 05553750 k vysvětlení
mimořádněnízkénabidkovéceny.Úeastnií2.00hod.
mimořádně nízkou cenu nevy§větlila opožděně 20.2,2018ve13.42 hod odpověděl v mailové
korespondenci :

Dobný den,
po zvážení jsme se rozhodli, že vysvětlení podávat nebudeme. Jsme se vědomi toho, že
můžeme být z výběrového řízení vylouěeni,
S pozdravem
Ing. Aleš Vymětal
Rozpočtář
NEO BUILDER a.s.

Zadavatel dne 21.02.2018 vyzval účastníka Č.í Fastav Bau. s.r.o.. lČ : 27078141 k vysvětlení
mimořádně nízké nabídkové ceny. Úeastnir ve stanoverre lrrůtě Oo ZSOZ:O1g Oo tŽ.OO noa.
mimořádně nízkou cenu řádně vysvětlil.

Zadavatel na základě vysvětlení dvou žádostí stanovil nové hodnocení nabídek, které bylo
provedeno bez vyřazené nabídky uchazeěe č.2, a podle Ekonomické výhodnosti nabídky:
jedinýmkritériemhodnoceníbylanejnižŠínabídkovácena-@

Cenová nabídka v Kč bez DPH:

Č.t Fastav Bau, s.r.o., lČ:27078'|41 ........... í9.805,743,- Kč

Č.s ALBET stavební, s,r.o., lč :27139891 .,.21.482.246,-Kč
Č.a VLTAVÍN HoLD|NG stavební podnik s.r,o., lČ : 48026921 24.633.834,- Kč

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 kontrolovaná nabídka úěastníka:

Fastav Bau, s.r.o., nám. t, P. Pavlova 1789/5, í20 00 Praha 2, lČ:27078141-

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami
hospodářské soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 1í 3 - mimořádně
nízká nabídková cena, doporučuje ji pňjmout k uzavření smlouvy.

r-- -..-



Zvýšcní kapacitv ZŠ - půdní vestavba a zřízeni hezbariérového přistupu Omámeni o výběru dodavatele

- účastník

Fastav Bau, s.r.o., nám. l. P. Pavtova 178915,12O OO Praha 2, lČ:27078141 -

splnilveškeré zadávací podmínkv soutěže a iako hodnocená nabídka bvla přiiata
pro budoucí uzavření smlouw

Zadavatele upozorňuie na povinnost dle § 122 odst.3) zákona - viz text:

Zad avate! od esíl á tímto vybran ém u dod avateli yýrygl_p&d!Éil :

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

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhůty pro podání námitek

(í) 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 je oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek obratem.

Y Praze dne: ,t5.03.20't8

Podpis Pověřené osoby Příkaznísmlouvou + Zapsal : ing. Petr Šiška

Digitálně podepsal

Petr ši ška B""l'"'§,r or,u
13:44:22 +01'00'



(l) Doručené - Semam Email https://email.sezram.czJ?hp#nboxl 19 l 42

Svitorka Pavel, lng. ., 15,3.2018,8:54

Komu: SiskaPetr@seznam.cZ

Kopie. Zuzana.Lacinova€Dpraha ],6.eu, MiroslaV-Knotek@praha ].6.eu

FW: Mimořádná rada

Pls o rychle zpracovani a vyveseni atd..,

Diky

lng. Pavel Švitorka
vedoucí odboru místního hospodářství

Městská část Píaha 16

,čo:oo24,1598

Václava Balého 2313.153 oo Praha, Badotjn

l: r42o 234 128 2ao; m: +42a 724 786 592

el. podatelna: _elpodét9b?!!praia l§.eq

lD datové §chránky ntsbtsz

ry.!Ý,! ]]l 'i Li, ia_ !;J

From : Krejčí lveta, Bc. lmailto: iveta. krejci@praha 16.eU]

sent: Thursday, March 15, 2018 8:37 AM

To: Švitorka Pavel, 8c.

§rrbiect: Mimoiádná rada

9O ad 1) Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přiietí neivhodněiší nabídky ve \.ýběrovém řízení na zhotovitele akce -Zvýšení
kapaclw ZŠ - půdní vestavba a zřzení bezbariérového pňstupu" a k podpisu smlorrvy o dilo s vftězným uchazečem
Odůvodnění: V rámci vyhlášeného rnýběrového řízení na zhotovitele akce "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení
bezbariérového přístupu" byly ve stanoveném termínu doručeny §fto cenové nabídky:
1. FASIAV BAU , s.r.o., lČ:27078147, náměstí í. P. Pavlova 1789/5, Praha 2........... 19.805.743,00 Kč
2. NEO BU|LDEB a.s,,lČ:05553750, Kutnohorská 309/84, Praha 10,.,.... 18,870.240,00 Kč
3 ALBET stavebnís.r.o,, lČ:27139897,Yrážská 744,Praha - Radotín...... ... 21.482.246,00Kč
4. VLTAVÍN HoLDING stavební podnik s.r.o., lČ: 48026921, Nuselská 732/499, Praha 4 ...,. 24.633.834,00 Kč
Uvedené cenyjsou bez DPH.
Otevírání obálek se konalo dne 23. 'J..2078. Firma NEO BU|LDER a.s., která podala nejnižší cenovou nabídku, byla vyzvána
k lysvětlení mimořádně nízké ceny u něktených rozpočtových položek. Firma NEO BUILDER a.s, zaslala rozhodnutí, že nebude
vysvětlení podávat. Na základě tohoto rozhodnutí byla z ul,běrového řízení r4/oučena, Další uchazeč, Kený podal druhou nejnižší
cenovou nabídku - firma FASTAV BAU s.r.o., byla rovněž qlzvána k vysvětlení mimořádně nízké ceny u něKených rozpočtových
položek, !ýsvětlení bylo podáno, Vzhledem k tomu, že nabídka firmy FASTAV BAU s.r.o. splnila veškeré zadávací podmínky, a bylo
podáno vysvětlení mimořádně nízké ceny u něKenich rozpočtorných položek, doporučuje se uzaťít smlouvu o díIo na akci ,,Z47šení
kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu" s firmou FASTAV BAU, s.r.o., lČ: 27078747, náměstí
l. P. Pavlova 7789/5,120 00 Praha2.
Usn.č. 1344 rada souhlasí
s přjeťm nejvňodnější nabídky ve qýběrovém llzení na áoto/itele akce Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a ůizeni bezbariérového přístupu" a
s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - společnosť FASTAV BAU, s.r,o.. náměstí l. P. Pavlova 1789/5, 120 0O Praha 2. Rada MČ Praha 16 u k l á

d á oMH zaiistit podpis smlouvy o dílo. Úkot: oMH Hlasovóní: jednomyslně odaouhlaseno

Bc. lveta Krejčí

kancelář úřadu

Úsek školstv| m|ádeže, tě|ovýchovy a kUltury

tJřad městské části Praha 16

Václava Balého 23

153 00 Přaha - Badotín

íel.:234 728 7O2,íax:.234 7281O5
§- m a i l : iveJa-krsjci @p_rétr a 1 6.eq

web: V,/ww.praha16.e!
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