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

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

„Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie
hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 Kobylisy“
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Veřejná zakázka na stavební práce
OVZ/2021/0003
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2
Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Předmětem plnění je:
- nástavba – navýšení stávajícího objektu o 1
plnohodnotné patro na celém půdorysu;

Předmět veřejné zakázky:

- udržovací práce a úpravy stávajících částí
objektu, drobné dispoziční úpravy, TZB;
- systém vzduchotechniky a chlazení;
- zateplení fasády stávajícího objektu.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena bez DPH: 18 692 222,34 Kč
DPH 21 %:
3 925 366,69 Kč
Cena vč. DPH: 22 617 589,03 Kč

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadov
é číslo

Firma nebo název
účastníka

1.

IC Holding s.r.o.

2.
3.
4.

ABP HOLDING a.s.
BAB mont s.r.o.
Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo:

IČO

Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19 Rudná 081 70 860
Praha 8, Thámova 21/34, PSČ
18600
Praha 9 - Prosek, Klíčovská 805/11,
PSČ 19000
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ
41002

152 68 446
614 98 858
287 14 989

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Firma nebo název účastníka

IC Holding s.r.o.

Sídlo:

Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19 Rudná

IČO

081 70 860

Dodavatel IC Holding s.r.o. (IČO: 081 70 860), se sídlem na adrese Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19
Rudná byl dne 10. 05. 2021 vyzván k objasnění a doplnění údajů, konkrétně aby formou čestného
prohlášení vyplnil podrobněji Přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Seznam významných stavebních
prací). Blíže a konkrétně specifikoval prováděné práce a dobu provádění prací (uvedl měsíc a rok
počátku prováděných prací a měsíc a rok ukončení prováděných prací).
U zakázek s názvem „Obchodní centrum Olympia Mladá Boleslav“ a „Výstavba obchodního centra
Billa Strančice“ měl doplnit chybějící osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
stavebních prací. V tomto osvědčení musely být konkrétně specifikované práce, která firma prováděla
a také musela být uvedena přesná doba prováděních prací (měsíc a rok počátku prováděných prací a
měsíc a rok ukončení prováděných prací).“
Dodavatel měl doplněné údaje zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději
do 17. 05. 2021 do 12:00 hodin. Vzhledem k tomu, že dodavatel v uvedeném termínu údaje nedoplnil,
byl opakovaně vyzván dne 18. 05. 2021 s termínem do 24. 05. 2021 do 12:00 hodin.
Dodavatel IC Holding s.r.o. nedoplnil požadované údaje ani při opakované výzvě a z tohoto důvodu
komise doporučila zadavateli vyloučit tohoto účastníka pro nesplnění technické kvalifikace.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru:
Firma nebo název uchazeče

Sídlo:

IČO:

BAB mont s.r.o.

Praha 9 - Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ
19000

614 98 858

Odůvodnění výběru:
Popis hodnocení údajů z nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to
nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH dle vyplněného „Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr“ (Příloha č. 6 zadávací dokumentace).
Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku byla považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč bez DPH dle vyplněného „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.
Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení:
Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší celková nabídková cena bez DPH,
a proto nemůže být provedeno srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích
hodnocení ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 písm. d) bod 3 ZZVZ.
Výsledek hodnocení nabídek:

Výsledné
pořadí

Firma nebo název účastníka zadávacího řízení

Nabídková cena v Kč
bez DPH

1.

BAB mont s.r.o.

18 692 222,34

2.

ABP HOLDING a.s.

19 430 727,72

3.

Raeder & Falge s.r.o.

22 470 000,00

Označení poddodavatelů, vybraného dodavatele:
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé vybraného dodavatele.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídka byla podána 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.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
V Praze dne 22. 7. 2021
podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

