ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

Náměstí Šeberov – odstranění stavby
Datum zpracování zprávy: 9.6.2017

1. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní název zadavatele
Sídlo zadavatele

Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

2. Složení hodnotící komise
Členové komise :
Č.

Jméno a příjmení

1.

Ing. Petra Venturová

2.

RNDr. Michaela Archalousová

3.

Ing. Hana Lehovcová

4.

Ing. Jan Škůrek

5.

Ing. Pavlína Kollárová

Náhradníci členů:
Č.

Jméno a příjmení

1.

Ing. Magdaléna Melzerová

2.

Ing. Věra Kratochvílová

3.

Ing.Arch.akad.arch. Petr Rajtora
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3. Seznam hodnocených nabídek

Číslo nabídky

Obchodní název firmy nebo
název účastníka zadávacího
řízení

Sídlo/místo podnikání

IČO

DIČ

1

Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46, Karlín,
186 00 Praha 8

49241869

CZ49241869

2.

WALDSTAIN.CZ a.s.

Václavské náměstí 846/1,
27921646
Nové Město, 110 00 Praha 1

CZ27921646

4. Hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, že nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny.

Pořadí nabídky

Číslo nabídky

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

1.

1.

Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

3 499 609,65

2.

2.

WALDSTAIN.CZ a.s.

5 965 713,12

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka zadávacího řízení Bau-Const – sociální podnik s.r.o.

5. Posouzení splnění kvalifikace
Hodnotící komise konstatuje, že účastník zadávacího řízení Bau-Const – sociální podnik s.r.o.
1) neprokázal splnění základní kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů, uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení dle zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
2) neprokázal splnění profesní kvalifikace, neboť nepředložil doklad o oprávnění k podnikání - nakládání
z nebezpečnými odpady. Kvalifikace může být prokázána i prostřednictvím jiných osob, v takovém
případě je však dodavatel povinen předložit doklad prokazující splnění profesní způsobilosti a písemný
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky ( §83 zákona)
3) neprokázal splnění technické kvalifikace, neboť ze seznamu významných stavebních prací jednoznačně
nevyplývá splnění podmínky zadavatele dle čl.5.4.1 , ze dodavatel realizoval min. 3 zakázky
odstraňování staveb, a to v minimální výši nákladů 7 mil. Kč bez DPH/ významná stavební práce,
přičemž minimálně v jednom případě se muselo jednat o odstraňování stavby obsahujících
nebezpečné odpady. Realizované zakázky nejsou doloženy osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Hodnotící komise konstatuje, že účastník zadávacího řízení WALDSTAIN.CZ a.s.
1) neprokázal splnění základní kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů, uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení dle zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
2) neprokázal splnění profesní kvalifikace, neboť nepředložil doklad o oprávnění k podnikání - nakládání
z nebezpečnými odpady. Kvalifikace může být prokázána i prostřednictvím jiných osob, v takovém
případě je však dodavatel povinen předložit doklad prokazující splnění profesní způsobilosti a písemný
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky ( §83 zákona)
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3) neprokázal splnění technické kvalifikace, neboť ze seznamu významných stavebních prací jednoznačně
nevyplývá splnění podmínky zadavatele dle čl.5.4.1, ze dodavatel realizoval min. 3 zakázky
odstraňování staveb, a to v minimální výši nákladů 7 mil. Kč bez DPH/ významná stavební práce,
přičemž minimálně v jednom případě se muselo jednat o odstraňování stavby obsahujících
nebezpečné odpady. Realizované zakázky nejsou doloženy osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Hodnotící komise doporučuje oba účastníky ze zadávacího řízení vyloučit.

7. Podpisy členů hodnotící komise kteří

Jméno a příjmení

se účastnili hodnocení

Podpis člena komise

Ing. Petra Venturová
RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Hana Lehovcová
Ing. Jan Škůrek
Ing. Pavlína Kollárová
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