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Zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Informace o zadávacím řízení

Název zadavatele:

Městská část Praha 8

Sídlo zadavatele:

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

IČ zadavatele:

00063797

Název veřejné zakázky:

„Stavba podzemních kontejnerových stání na
území městské části Praha 8 - li. etapa"

celém

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Druh zadávacího řízení:

li

zákon")

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce
v,
., '
podzemních
spocrvajrct ve vybudování 31
kontejnerových stání na území městské části Praha
8. Předmět veřejné zakázky bude realizován na
základě smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem.
Jednotlivé veřejné zakázky na základě smlouvy
budou zadávány postupem bez obnovení soutěže
mezi účastníky smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 134 zákona.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Celková cena za provedení díla dle smlouvy činí
32.426.497,- Kč.
Označení účastníků zadávacího řízení

č.

Firma nebo název účastníka
zadávacího řízení

1.

Pražské služby, a.s,

2.

FREKO a.s.

Sídlo

IČ

Pod Šancemi 444/11180 77 Praha 9
Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice

60194120
24730653

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

~
2.

Firma nebo název účastníka
zadávacího řízení

Sídlo

IČ

FREKO a.s.

Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice

24730653

Odůvodnění vyloučení:
Komise při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle ustanovení§ 37 zákona u účastníka
zadávacího řízení FREKO a.s. zjistila nedostatky při splnění podmínek účasti týkající se nabídky dle § 37
odst. 2 zákona. Komise na základě této skutečnosti zaslala účastníkovi zadávacího řízení FREKO a.s.
žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona. Účastník
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zadávacího řízení FREKO a.s. však ve stanovené lhůtě nedoručil své objasnění nebo doplnění nabídky a
ani jiným způsobem na žádost nereagoval.
Zadavatel tedy rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení FREKO a.s. z důvodu, že nedošlo ze strany
účastníka zadávacího řízení FREKO a.s. k objasnění nebo doplnění jeho nabídky na základě jemu zaslané
žádosti.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena rámcová dohoda:

Firma nebo název účastníka
zadávacího řízení

I

Pražské služby, a.s.

Sídlo

I

IČ

Pod Šancemi 444/11, 180 77 Praha 9

I

60194120 I

Označení poddodavatelů dodavatele. s nímž byla uzavřena rámcová dohoda,
pokud jsou zadavateli známi:

Firma nebo název
poddodavatele
Komunální technika, s.r.o.
AWM Bohemia CZ, a.s.
SVNER, s.r.o.

Sídlo

IČ

Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Dalešická 864/9, Kbely, 197 00 Praha
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec Liberec IV - Pernštýn

26684055
01846701
48292516

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků:

Zadavatel v současné době nedisponuje příslušným softwarovým vybavením pro zabezpečení plně
elektronické komunikace při zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu zadavatel v tomto
zadávacím řízení při podání nabídky nepoužil elektronické prostředky, ale jiné komunikační
prostředky.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesová ní veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb

V Praze dne 8.2.2018

J.i-oo
}:Jt..kiova 1/35
~?

Praha 8 - Libeň

Mgr. Kateřina Hrazánková

vedoucí odboru právních služeb
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