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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle ustanovení § 85 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále též „zákon“)

1. Název ve ejné zakázky: SSZ – stavební úpravy budovy ubytovny úst edí
2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 1/2014-23-38
3. Identifika ní údaje zadavatele, p edm t ve ejné zakázky, smluvní cena

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele

225 08 Praha 5, K ížová 25
edm tem ve ejné zakázky jsou stavební práce pro
realizaci stavby, konkrétn se jedná o rekonstrukci 1. patra
a 2. patra budovy ubytovny úst edí SSZ. Sou ástí ve ejné
zakázky je rovn ž dodávka a montáž vnit ního vybavení
pokoj .

edm t pln ní ve ejné zakázky

Smluvní cena vyplývající ze smlouvy

4. Identifika ní údaje všech uchaze
Obchodní
firma/název/jméno, p íjmení
uchaze e

„Sdružení B&P INTERIÉRY –
JAMTEKO“
Spole níci:
B&P INTERIÉRY s.r.o.
JAMTEKO GROUP, a.s.
morez stavební s.r.o.
PP – servis Plze s.r.o.
ACG – Real s.r.o.
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Stavba Praha družstvo

R – eská správa sociálního zabezpe ení

6 485 813,- K v etn DPH

a jejich nabídková cena

Sídlo/místo podnikání, p íp.
bydlišt

O

Nabídková cena
bez DPH

Palackého 465/16, 702 00
Ostrava - P ívoz

25392077

Studentská 659, 735 81
Bohumín - Nový Bohumín

26875829

Terezie Brzkové 27, 318 00
Plze
U Velkého rybníka 688/35, 301
00 Plze
Radimova 622/8, 169 00 Praha

29115850

7 075 620,-

26322242

5 802 003,-

27094359

6 406 268,-

Chýnovská 2486/24, 390 02
Tábor
Sudom ská 32/1293, 131 09
Praha 3

44797958

5 959 537,-

00027707

5 555 732,-

6 216 483,- K

RENASTAV s.r.o.
DKK Stav s.r.o.
ANIMA BOHEMICA s.r.o.
TORKRET – Zden k Barto ,
s.r.o.
SILBA – Elstav s.r.o.
DAKA Stav s.r.o.

Vehlovická 696/30, 180 00
Praha 8
Cidlinská 940/2, 460 15 Liberec
15
Zenklova 316/101, 180 00
Praha 8
Brat í Bend 48, 294 71
Benátky nad Jizerou
Letkov 155, 326 00 Plze

26735580

6 118 241,-

27349187

5 995 247,-

25670441

5 360 176,-

44567961

6 667 837,-

64358844

6 038 179,-

Lu ní 1867, 686 03 Staré M sto

26244161

5 595 957,-

Ke Koble 1100, 289 11 Pe ky

27478599

6 649 999,-

Foerstrova 897/2, 500 02
Hradec Králové
Jordana Jovkova 3252/3, 143
00 Praha 4

27481107

5 582 927,-

27362078

7 135 314,-

Chlumecká pr myslová s r.o.
DOMISTAV CZ a.s.
vv.interiery, s.r.o.

5. Identifika ní údaje vybraného uchaze e, od vodn ní výb ru, subdodavatel

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení
vybraného uchaze e

ANIMA BOHEMICA s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
vybraného uchaze e
Od vodn ní výb ru nejvhodn jší
nabídky

Zenklova 316/101, 180 00 Praha 8
O: 25670441
Nabídka uchaze e obsahovala nejnižší nabídkovou cenu
etn DPH dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
-------

Subdodavatel

6. Identifika ní údaje zájemc
i uchaze , jež
v zadávacím ízení a od vodn ní jejich vylou ení
Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

byli

vylou eni

Od vodn ní vylou ení

2

z ú asti

TORKRET – Zden k Barto ,
s.r.o.,
Brat í Bend 48, 294 71
Benátky nad Jizerou,
O: 44567961

Uchaze p edložil nabídku, jež obsahovala doklad ( estné prohlášení o
spln ní základních kvalifika ních p edpoklad ) s chybnou formulací
v písm. k), ve kterém uchaze uvedl, že nikdo ze statutárních orgán
nebo len statutárních orgán v posledních 3 letech nepracoval u
zadavatele. Takový výklad nebyl v souladu s dikcí zákona.
Ustanovení dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona zní: „kterému nebyla
v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního p edpisu“. Dále
uchaze v nabídce nep edložil výpis z evidence rejst íku trest
právnických osob (uchaze doložil pouze výpis z evidence rejst ík
trest fyzických osob), pop . estné prohlášení o spln ní ve smyslu §
53 odst. 1 písm. a) a b) zákona.
Na základ výše uvedeného hodnotící komise navrhla, aby si
zadavatel v souladu s § 59 odst. 4 zákona od uchaze e vyžádal výše
uvedený doklad ( estné prohlášení) prokazující spln ní chyb jících
základních kvalifika ních p edpoklad . Na spln ní této povinnosti
komise navrhla stanovit uchaze i p im enou lh tu 3 pracovních dn
ode dne doru ení žádosti. Uchaze na žádost nereagoval a
požadované doklady nezaslal. Z tohoto d vodu uchaze nesplnil
kvalifikaci v požadovaném rozsahu, hodnotící komise proto jeho
nabídku vy adila a zadavatel byl povinen vylou it uchaze e z ú asti
v zadávacím ízení v souladu s § 60 odst. 1 zákona.

7. Identifika ní údaje uchaze , jež byli vylou eni z ú asti v zadávacím ízení
z d vodu mimo ádn nízké nabídkové ceny, v etn od vodn ní

Identifika ní údaje zájemc
nebo uchaze

Od vodn ní vylou ení

------

8.

----------

vod použití jednacího ízení s uve ejn ním, jednacího ízení bez uve ejn ní
i sout žního dialogu

Jednalo se o zjednodušené podlimitní ízení dle § 38 zákona.

9. D vod zrušení zadávacího ízení
Zadávací ízení nebylo zrušeno.

V Praze dne: 17. 6. 2014

Razítko zadavatele

Ing. Jan Halí v.r.
vrchní editel úseku ekonomicko - správního
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