ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Datum zpracování zprávy:
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

Číslo veřejné zakázky:

2/2018

Název veřejné zakázky:

Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře

Druh zadávacího řízení:

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

1. Složení hodnotící komise
Členové komise :
Č.

Jméno a příjmení

1.

Ing. Petra Venturová

starostka MČ Praha - Šeberov

2.

RNDr. Michaela
Archalousová

zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

3.

Ing. Magdaléna Melzerová

člen kontrolního výboru ZMČ Praha - Šeberov

4.

Ing. Petr Štěpánek

člen stavební komise RMČ Praha - Šeberov

5

Ing. Pavlína Kollárová

referentka ÚMČ Praha Šeberov

Náhradníci členů:
Č.

Jméno a příjmení

1.

Ing. Věra Kratochvílová

zástupce starostky MČ Praha Šeberov

2.

Ing. Hana Lehovcová

člen kontrolního výboru ZMČ Praha Šeberov

3.

Ing. Jan Škůrek

člen stavební komise RMČ

2. Seznam hodnocených nabídek

Č.

Obchodní název firmy nebo
název účastníka zadávacího Sídlo/místo podnikání
řízení

1.

PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČO

Maršála Rybalka 379,
16189612
Humny, 273 08 Pchery
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DIČ

CZ16189612

3. 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. Hodnotící komise
konstatuje, že vzhledem k tomu, že do zadávacího řízení se přihlásil jediný účastník, může být
zadavatelem dle § 114 odst. 2 vybrán bez provedení hodnocení.

Pořadí nabídky

Obchodní název firmy nebo
Číslo nabídky název účastníka zadávacího
řízení

1.

1.

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH
22 850 969,26

4. Posouzení splnění kvalifikace
Hodnotící komise konstatuje, že jediný účastník zadávacího řízení PRAGOTRADE spol.
s r.o. prokázal splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele uplatněnými v zadávací
dokumentaci.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci (§123 písm.b) zákona) :
1. Čestné prohlášení pro účely splnění kvalifikace dodavatele na základě §53, odst. 4
zákona ke dni 10.5.2018 (originál)
2. Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ke dni 4.4.2018 (kopie)
3. Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob Josef Mládek ke dni 14.5.2018
(kopie)
4. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků ke dni 18.4.2018
(kopie)
5. Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatku na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále
a přirážce k pojistnému ke dni 7.5.2018 (kopie)
6. Výpis z obchodního rejstříku ke dni 4.4.2018 (kopie)
7. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ke dni 4.4.2018 (kopie)
8. Ekonomická kvalifikace – obraty za poslední 3 účetní období (originál) – r. 2015 32451600 Kč, r. 2016 – 39726590 Kč, r. 2017 – 67935015 Kč.
9. Seznam významných realizovaných zakázek (originál)
10. Osvědčení objednatele o řádném plnění prací dodavatelem – MČ Praha – Šeberov –
náměstí Šeberov – výstavba 13 518 859,70 Kč (kopie)
11. Osvědčení objednatele o řádném plnění prací dodavatelem – Dřevodomky EU s.r.o. –
developerský projekt – 24 RD Rakovník (dřevěné stavby, základové desky, dřevěné
nosné konstrukce, vnitřní vybavení) – 28 000 000,-Kč (kopie)
12. Osvědčení objednatele o řádném plnění prací dodavatelem – Dřevodomky EU s.r.o. –
Motorest „Farma“ (výstavba základové desky, dřevěné nosné konstrukce, vnitřní
vybavení) – 12 000 000,-Kč (kopie)
13. Doklad o platné certifikaci DP2 – protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-14103/AO204 ke dni 21.8.2014 (kopie)
14. Doklady o kvalifikaci stavbyvedoucího – osvědčení o autorizaci č. 10579 ke dni
24.4.1995 (kopie), prohlášení, že Ing. Bohuslav Vykouk je zaměstnancem
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PRAGOTRADE spol. s r.o. (kopie), prohlášení, že byl ve funkci stavbyvedoucího na
2 dřevostavbách (kopie).
5. Posouzení nabídek
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE spol.
s r.o., který předložil jedinou nabídku, splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací
dokumentaci.
Hodnotící komise doporučuje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem zadávacího řízení
PRAGOTRADE spol. s r.o., který předložil jedinou nabídku a splnil požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.

6. Podpisy členů hodnotící komise kteří se účastnili hodnocení

Jméno a příjmení

Podpis člena komise

Ing. Petra Venturová
RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Magdaléna Melzerová
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Pavlína Kollárová
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