Písemná zpráva zadavatele
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

Číslo veřejné zakázky:

3/2019

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce komunikace V Úhoru

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval zadavatel tuto
písemnou zprávu o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce
jsou uvedeny níže:

A.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je rekonstrukce části komunikací ul. V Úhoru
a Za Šmatlíkem podle projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
„Rekonstrukce komunikací V Úhoru a Za Šmatlíkem“
zpracované společností HW PROJEKT s.r.o., IČ 27230601, číslo
projektu P1809. Jedná se o komunikaci, která je součástí obytné
zóny, jejíž jižní část je už realizována (akce ZTV Vestec). Jde o
rekonstrukci povrchů vozovky, rozšíření vozovky, výstavbu
parkovacích stání a výstavbu vjezdů k nemovitostem. Dále se
jedná o pročištění a úpravu stávajícího podélného příkopu.
Předmětem plnění je také zpracování DIO a žádost o vydání
rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užívání pozemních
komunikací.
Předmětem plnění jsou dále veškeré zeměměřičské práce
nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného
provedení, dokumentace zásad organizace výstavby a dokladová
část pro kolaudační řízení.

Cena sjednaná ve smlouvě:

5 407 762,79 Kč bez DPH

B.
Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení
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C.
Údaje o účastnících zadávacího řízení:
Obchodní firma nebo název
účastníka

Sídlo

IČ

PSS Bohemia s.r.o.

Praha 3, Žižkov, Orebitská 66/6

26451255 CZ26451255

Raeder & Falge s.r.o.

Lovosice, Přívozní 114/2

28714989 CZ28714989

Praha-Kunratice, Kunratice,
Dobronická 1256
Praha 4, Braník, Zelený pruh
95/97

WALCO CZ spol. s r.o.
HES stavební s.r.o.

DIČ

25640623 CZ25640623
28143213 CZ28143213

INPROS PRAHA a.s.

Praha 4, Braník, Ke Krči 735/28

47114444 CZ47114444

TREPART s.r.o.

Praha 11, Chodov, Pištěkova
782/3

25917838 CZ25917838

D.
Seznam vyloučených účastníků:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

IČ

DIČ

Není tento případ!
Důvody vyloučení účastníků uvedených v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název účastníka

Důvod vyloučení účastníka

Není tento případ!

E.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma nebo
název dodavatele

Sídlo

IČ

DIČ

HES stavební s.r.o.

Praha 4, Braník, Zelený pruh 95/97

28143213

CZ28143213
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Odůvodnění výběru dodavatele uvedeného v předchozí tabulce:
Obchodní firmy nebo
název dodavatele

Odůvodnění výběru dodavatele
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.
Hodnotící komise zkonstatovala, že účastník zadávacího řízení HES
stavební s.r.o., který doručil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,
prokázal splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele
uplatněnými v zadávací dokumentaci, avšak že prokázání kvalifikace
podle §77 a 79 čestným prohlášením bez podpisu nesplňuje
požadavky zadavatele. Hodnotící komise doporučila zadavateli
vyzvat účastníka řízení k doplnění těchto dokumentů:
- Seznam významných stavebních prací ve formě čestného
prohlášení v podobě strukturované tabulky
- Výpis z OR, živnostenské oprávnění nebo jiný doklad o
oprávnění k podnikání
Hodnotící komise tak zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího
řízení HES stavební s.r.o., který předložil nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou, nesplnila všechny požadavky zadavatele uvedené
v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise přesto doporučila po
doplnění výše uvedených dokumentů a předložení originálů všech
požadovaných dokladů prokazujících všechny způsobilosti uzavření
smlouvy o dílo s účastníkem zadávacího řízení HES stavební s.r.o.,
který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Účastník zadávacího řízení HES stavební s.r.o. byl na základě
doporučení hodnotící komise vyzván k doplnění požadovaných
dokladů. Všechny doklady doplnil, proto byl vybrán jako dodavatel a
byla s ním uzavřena smlouva.

F.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo
název dodavatele

Obchodní firma
nebo název
poddodavatele

Sídlo
poddodavatele

Není tento případ!
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IČ
DIČ
poddodavatele poddodavatele

G.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Odůvodnění:

Není tento případ!

H.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Odůvodnění:

Není tento případ!

I.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Odůvodnění:

Zjednodušené podlimitní řízení bylo použito v souladu s § 52 písm. a) Zákona,
neboť se jedná o zadání veřejné zakázky na dodávky v podlimitním režimu.

J.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Odůvodnění:

Není tento případ!

K.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Odůvodnění:

Není tento případ!
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L.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Označení osoby

Přijaté opatření

Není tento případ!

M.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Odůvodnění:

Není tento případ!

N.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Odůvodnění:

Není tento případ!

V Praze dne 11.9.2019

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.09.11
Venturová Datum:
15:51:53 +02'00'

_______________________________
Ing. Petra Venturová
starostka
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