PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen „Zákon“)
Zadavatel:
městská část Praha 12
Zastoupený:
PhDr. Daniela Rázková, starostka
Sídlo:
Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO / DIČ:
00231151/ CZ00231151
Profil:
https://www.softender.cz/detail/PRAHA12
Název (předmět) veřejné zakázky:
Předmětem Zakázky je provedení díla, kterým se rozumí úplné a
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako
všech souvisejících prací, za účelem provedení stavby vedené u
objednatele pod názvem: „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ
T.G.M V Praze 12“.
Druh zakázky / řízení: stavební práce / zjednodušené podlimitní
Datum zahájení:
3/4/2016
Vybraný uchazeč:
KyraStav spol. s r.o., se sídlem: Slavíkova 20, 16000 Praha 3, IČO: 02408112 uchazeč splnil všechny požadavky zadavatele jak na kvalifikaci, tak na zpracování nabídky
po obsahové a věcné stránce, a podal nejnižší nabídkovou cenu – 6977850,- Kč bez
DPH, přičemž tuto cenu, resp. její určité položky, k jejichž zdůvodnění byl zadavatelem
vyzván podle § 77 odst. 1 Zákona, řádně v souladu se Zákonem zdůvodnil.
Subdodavatelé:
JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o., dodávka kuchyňského
zařízení – 35%
Uchazeči:
Obchodní firma

Sídlo

IČO

Nabídková cena Výsledné
Kč bez DPH
pořadí

KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova 20, 16000 Praha 3

02408112

6977850

1.

ACG-Real s.r.o.

Radimova 622/38, Břevnov, 169 00 Praha 6

27094359

7167650

2.

Subterra a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

45309612

7640831

3.

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256, 148 00 Praha - Kunratice

25640623

7950426

4.

LAVIATO, s.r.o.

Praha 9 - Prosek, Litoměřická 833/19a, PSČ 19000

28865898

8424988

5.

Tost.cz s.r.o.

Havlíčkova 408, 58401 Ledeč nad Sázavou
Libušská 190/100, 142 Praha 4
Praha 4, Vlnitá 890/70, PSČ 14700

25956019

8950000

6.

48038792

9300000

7.

Praha 4 - Michle, Nuselská 132/499, PSČ 14000

48026921

9429481

8.

EMW s.r.o.
VLTAVÍN HOLDING
stavební podnik s.r.o.

Vyloučení uchazeči: ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z uchazečů a to ani z důvodů mimořádné nízké
nabídkové ceny.
Ostatní informace: Komise při posuzování nabídek podle § 77 Zákona shledala u uchazečů: 1) KyraStav spol. s r.o.,
2) ACG-Real s.r.o. a 3) Subterra a.s. jako mimořádně nízkou cenu nikoli vyloženě celkovou nabídkovou cenu, ale
cenu určitých položek. Uchazeči byli vyzváni ke zdůvodnění uvedených nabídkových cen. Uchazeč Subterra a.s.
doložil písemné zdůvodnění, které bylo Komisí shledáno jako dostačující a opřené o objektivní důvody. Uchazeči
KyraStav spol. s r.o. a ACG-Real s.r.o. byli po písemném zdůvodnění a doložení technických specifikací ještě
pozváni na jednání komise, kde své ceny blíže vysvětlili a doložili další technické specifikace; uchazeč KyraStav pol. s
r.o. nato pak zaslal ještě své zdůvodnění v písemné podobě. Oba tito uchazeči, resp. žádný z uchazečů tak nebyli
vyřazeni, když jejich zdůvodnění bylo dostačující a opřené o objektivní důvody, zejména o doložené ceny
subdodavatelů, resp. jejich slevy, vlastní výrobu a montáž určitých zařízení. Blíže pak viz protokol o posouzení a
hodnocení nabídek, který je součástí zprávy o posouzení a hodnocení.
V Praze, dne 1.7. 2016
pro obce s.r.o.
v z. Městská část Praha 12

Signature Not Verified

Mgr. Ing. Robert Hebký
10:36:13
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