Písemná zpráva zadavatele
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

Číslo veřejné zakázky:

4/2018

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická II. etapa

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 výstavba vodohospodářských objektů a následná
rekonstrukce povrchů vozovky podle projektové dokumentace a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
„Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II.
etapa“ zpracované spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
a.s., IČ 26760312, jako zakázka č. 3974/2017 v 01/2018. Jedná se o
výstavbu dešťové kanalizace a s tím spojené odvodnění komunikací
do uličních vpustí a následné napojení na dešťovou kanalizaci.
Dešťová kanalizace bude napojena na úsek odvodnění realizovaný v
rámci údržbových prací.
Dešťová kanalizace je navržena v profilech DN300, 400, 500 z
kanalizační kameniny těsněné integrovanými spoji z polyuretanu.
Dále jsou řešeny rekonstrukce stávajících komunikací v části Hrnčíře.
Rozsah stavby je dán ulicemi: Lipenská, Osvětová, V Záhybu, Rojická
a U Školky a navazuje na již zrealizovaný projekt rekonstrukce
některých ulic v této oblasti (část ulice Lipenská a Osvětová, ulice K
Safině).

Cena sjednaná ve smlouvě:

17 981 987,14 Kč bez DPH

B.
Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

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

Sídlo

IČ

DIČ

INPROS PRAHA a.s.

Praha 4, Braník, Ke Krči 735/28

47114444

CZ47114444
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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

INPROS PRAHA a.s.

Praha 4, Braník, Ke Krči 735/28

47114444

CZ47114444

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

Odůvodnění výběru dodavatele
Hodnotící komise zkonstatovala, že vzhledem k tomu, že do zadávacího
řízení se přihlásil jediný účastník INPROS PRAHA a.s. a to za 17 981
987,14 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
INPROS PRAHA a.s., který předložil jedinou nabídku, splňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Hodnotící komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s účastníkem
zadávacího řízení INPROS PRAHA a.s., 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

Není tento případ!
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IČ
poddodavatele

DIČ
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:

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!
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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 20.6.2018

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.06.20
Venturová Datum:
14:19:00 +02'00'

_______________________________
Ing. Petra Venturová
starostka
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