MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Zápis z 1. mimořádného jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 20.4.2017
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vašíčková, Šteflová
Zapisuje: Archalousová
Omluveni: Vitvarová, Brich
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka ve 12:40.
1. Oprava povrchu komunikace V Ladech II
Městská část Praha-Šeberov vyhlásila dne 7.4.2017 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
- Výzvu k podání nabídky na „Opravu povrchu komunikace V Ladech II“.
Hodnotící komise byla jmenována starostkou MČ Praha Šeberov dne 12.4.2017 ve složení:
Martina Lamžová (kontrolní výbor), Petr Štěpánek (stavební komise), Petra Venturová (starostka),
Pavlína Kollárová (úředník)
Obálky byly otevřeny na jednání dne 19.4.2017 v době 8:10-8:40. Zadavatel obdržel 7 nabídek.
Komise dále posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala, že všechny nabídky splnily všechny
zadávací podmínky.
Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 9 Hodnotící kritéria a váhy Výzvy k podání
nabídek Oprava povrchu komunikace V Ladech II. Při hodnocení představovala nabídková cena 80%
váhy. Dalším kritériem byla doba realizace, která přestavovala 20% váhu.
Přehled uchazečů a konečné pořadí:
1

Stavební
s.r.o.

2

COMMATEL-Uher s.r.o.

3

ENVOS STAVBY spol. s r.o.

4

ČNES dopravní stavby, a.s.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

společnost

Šlehofer

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

5

INPROS PRAHA a.s.

6

INOS RICHTER s.r.o.

7

JILAM s.r.o.

Na základě hodnotících kritérií zvítězila firma Commatel Uher s.r.o., druhá skončila Stavební
společnost Šlehofer s.r.o. Obě společnosti mají nejnižší cenovou nabídku – cca o 15-20% k poměru
k ostatním nabídkám. Na druhou stranu mají dvojnásobnou dobu realizace zakázky v poměru
k nejkratší době realizace.
Hodnotící komise doporučila oslovit tyto dvě firmy s dotazem na zkrácení doby realizace zakázky a
teprve poté rozhodnout o vítězi veřejné zakázky.
Na základě doporučení hodnotící komise byli pozváni zástupci firem, které se umístily na prvních
dvou místech. Po jednání, které proběhlo dne 20.4.2017 Firma Commatel Uher s.r.o upravila dobu
realizace na 5 dní, v termínu od 3. do 7.5.2017
Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. by mohla opravy realizovat nejdříve v termínu od 13.5., což
je nedostačující, vzhledem k uzávěře hlavní komunikace od 15.5.2017.
Proto hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu na opravu komunikace s vítěznou firmou
Commatel Uher s.r.o. dle nabídky, s opravením doby realizace na 5 dní a termínem realizace od 3. do
7.5.2017.
Návrh usnesení:
RMČ
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou COMMATEL-Uher s.r.o., IČ:27092348,
DIČ:CZ27092348, Staňkova 922/44, Praha 4, 149 00, na opravu povrchu komunikace V Ladech
II. za cenu 602050,--Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo
T: 28.4.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/1MIM/2017/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 12:50 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Věra Kratochvílová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
Zápis 66. RMČ Praha Šeberov ze dne 1.3.2017
2

