Písemná zpráva zadavatele
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“)

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:

Cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem plnění je novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře v
dřevěné nosné konstrukci, který je navržen ve stávajícím oploceném areálu
na místě současné stavby, podle projektové dokumentace a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Novostavba pavilonu mateřské
školy Hrnčíře v dřevěné nosné konstrukci, k. ú. Šeberov, parc. č. 1284 a
1286“ zpracované spol. PilsProjekt, s.r.o., IČ 29115744, jako zakázka č.
368/17 v 11/2017 s úpravami v 03/2018.
Jedná se o difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu a z důvodu požadavku
výstavby v době letních prázdnin je požadavek na realizaci stavby s co
největší mírou prefabrikace. Nosná konstrukce vrchní vychází z technologie
montovaných staveb ze stěnových panelů. Dodavatel stavby si vyhotoví
dílenskou dokumentaci včetně nadimenzování jednotlivých dřevěných
nosných prvků a jejich spojování včetně nakotvení na betonovou montážní
desku. Stěnové a střešní dílce budou na stavbu dovezeny na dopravním
prostředku, osazeny autojeřábem na betonovou montážní desku a
sešroubované. Základním prvkem jsou stěnové panely s dřevěným nosným
rámem a opláštěním sádrovláknitou deskou (např. Fermacell) a
sádrokartonovými deskami s vytmelením spár. Fasáda na těchto panelech je z
kontaktního zateplovacího systému. Výplň panelů tvoří minerální plsť.
Zastřešení objektu je řešeno dřevěnými vazníky se styčníkovými plechy.
Skladby podlahy jsou navrženy v suchém systému výstavby. Konstrukční
systém je certifikovaný systém dodavatele s atestem na konstrukce DP2
(konstrukce odpovídají požadavku vyhl. č. 23/2008 Sb., § 23 a ČSN 730810,
čl. 3.2.4 – hořlavá nosná konstrukce stěn bude uzavřena uvnitř stěn deskami
tř. reakce na oheň A1 nebo A2) . Po dokončení prací bude proveden Blower
Door Test (měření průvzdušnosti budovy) s požadavkem na naměřenou
hodnotu n50 <= 1.0 h-1.
Předmětem plnění je dále dílenská dokumentace dle uvážení dodavatele
vypracovaná s ohledem na náročnost stavby, veškeré zeměměřičské práce
nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného provedení,
dokumentace zásad organizace výstavby a dokladová část pro kolaudační
řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb v platném znění.
22 850 969,26 Kč bez DPH
B.
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Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení
C.

Údaje o účastnících zadávacího řízení:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

PRAGOTRADE spol.
Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
s r.o.

IČ

DIČ

16189612

CZ16189612

IČ

DIČ

IČ

DIČ

D.
Seznam vyloučených účastníků:
Obchodní firma nebo
název účastníka

Sídlo

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

PRAGOTRADE, spol.
s r.o.

Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery 16189612

CZ16189612

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

Odůvodnění výběru dodavatele

PRAGOTRADE, spol.
s r.o.

Hodnotící komise zkonstatovala, že vzhledem k tomu, že do
zadávacího řízení se přihlásil jediný účastník PRAGOTRADE, spol.
s.r.o. a to za 22 850 969,26 Kč bez DPH, může být zadavatelem dle §
114 odst. 2 vybrán bez provedení hodnocení. Účastník prokázal
splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele uplatněnými v
zadávací dokumentaci. Hodnotící komise dále zkonstatovala, že
nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE spol. s r.o.,
který předložil jedinou nabídku, splňuje požadavky zadavatele
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uvedené v zadávací dokumentaci.
Hodnotící komise doporučila 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.

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

Obchodní firma nebo
název poddodavatele

Sídlo
poddodavatele

IČ
poddodavatele

DIČ
poddodavatele

Není tento případ!

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

Zadavatel v Zadávacích podmínkách stanovil, že nedisponuje elektronickými
prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanovil, že
nabídky mohly být podány pouze v písemné formě.

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 19.6.2018

Digitálně podepsal

Petra
Ing. Petra Ing.
Venturová
Venturová Datum: 2018.06.19
12:38:18 +02'00'

_______________________________
Ing. Petra Venturová
starostka
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