Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:

Městská část Praha 8

IČO:

0063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/čp.1, PSČ 180 48, Praha 8

Předpokládaná hodnota zakázky:

15 900 000,00 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Název veřejné zakázky:

„Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná“

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

Evidenční číslo VZ:

OVZ/2018/0041

Datová schránka:

g5ybpd2

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:

Předmětem veřejné zakázky je stavba nové
bezmotorové komunikace Střelničná. Bližší
specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je
uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.

Celková cena za provedení díla dle smlouvy činí
15 818 014,55 Kč bez DPH.

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo

Název / obchodní firma

1.

2.

Sídlo

IČO

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ
150 00

608 38 744

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ
41201

272 63 827

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru:

Název/obchodní firma
STRABAG a.s. (IČO: 608
38 744

1.

Sídlo
Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PSČ 15000

IČO
608 38 744

Odůvodnění:
Kritériem pro zadání této zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH,
předpokládaná cena veřejné zakázky byla stanovena do 15 900 000,- Kč bez DPH. Vybraný
dodavatel prokázal splnění všech podmínek zadavatele.

Výsledné pořadí
nabídek

Název/obchodní firma

1.

STRABAG a.s. (IČO: 608 38 744)

15 818 014,55 Kč

2.

Gardenline s.r.o. (IČO: 272 63 827)

16 847 078,03 Kč

(bez DPH)

Označení poddodavatelů, vybraného dodavatele:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé vybraného dodavatele.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.

Nabídková cena

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust. § 78 odst.
3 ZZVZ
Zadavatel prokázání ekonomické kvalifikace nepožadoval.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 20. 11. 2018

„elektronicky podepsáno“
___________________________
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

