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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 – Datové centrum SSZ – projektová p íprava
2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 53/2013 – 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

Praha 5, K ížová 25
edm tem ve ejné zakázky je projektová p íprava v etn
související inženýrské innosti pro rekonstrukci budovy a
vybudování nástavby v objektu K ížová 6a, Praha 5 a to
etn zajišt ní všech dalších inností s tím souvisejících.

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

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.
CODE, spol s r.o.
Ateliér Velehradský, s. r. o.
SIAL architekti a inžený i spol.
s r.o. Liberec
INTAR a.s.
AU plan s.r.o.
Origon spol. s r.o.
Masák & Partner, s.r.o.
PRONIX s.r.o.

R – eská správa sociálního zabezpe ení

677 600,-- K v etn DPH

a jejich nabídková cena

Sídlo/místo podnikání, p íp.
bydlišt

O

Nabídková cena
etn DPH

Brno, Havlenova 73/20, 639 00

27714870

1 236 620,--

Pardubice, Na Vrtáln 84, 530
03
Brno, Libušino údolí 203/76,
623 00
Liberec, U Besedy 8/414,
460 02
Brno, Bezru ova 17a, okres
Brno-m sto
Ostrava - Moravská Ostrava,
Biskupská 3330/10, 702 00
Praha 4 - Michle, Baarova
1541/42, 140 00
Praha 6 - Bubene ,
Rooseveltova 39/575, 160 00
Praha 3, U Kn žské louky 28
.p.2145, 130 00

49286960

1 149 500,--

29263140

1 176 120,--

18381481

1 460 838,--

25594443

677 600,--

27616398

1 617 286,--

45270201

1 305 469,--

27086631

596 530,--

48027944

1 631 806,--

Náchod, Palachova 1742,
547 01

ATELIER TSUNAMI s.r.o.

48151122

2 052 160,--

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

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

INTAR a.s.
Brno, Bezru ova 17a, okres Brno-m sto

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
vybraného uchaze e

O: 25594443

Od vodn ní výb ru nejvhodn jší
nabídky

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

z ú asti

Od vodn ní vylou ení

Uchaze p edložil nabídku dne 27. 11. 2013, jež obsahovala doklad
estné prohlášení o spln ní technických kvalifika ních p edpoklad ) u
kterých nebylo z ejmé, zdali spl ují požadavek zadavatele na
významnou službu dle ásti VI. bodu 4. zadávací dokumentace. Výše
uvedené estné prohlášení obsahovalo finan ní rozsah pln ní zakázky
bez uvedení informace, zda byl finan ní rozsah pln ní s DPH i bez
DPH.
Ateliér Velehradský, s. r. o.,
Brno, Libušino údolí 203/76,
623 00,
O: 29263140

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 technických
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.
Na výše uvedenou žádost uchaze 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.
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Uchaze p edložil nabídku dne 28. 11. 2013, která nesplnila níže
uvedený požadavek:

Origon spol. s r.o.,
Praha 4 - Michle, Baarova
1541/42, 140 00,
O: 45270201

Návrh smlouvy uchaze e neobsahoval obchodní podmínku zadavatele
ohledn závazku uchaze e, že jeho nabídková cena je cenou nejvýše
ípustnou a m že být m
na pouze v souvislosti se zm nou
da ových p edpis majících prokazatelný vliv na cenu p edm tu
pln ní dle ásti V. odst. 5.1 písm. c) zadávací dokumentace
v návaznosti na ást VII. odst. 7.2 zadávací dokumentace.
Na základ výše uvedeného nabídka uchaze e nesplnila požadavky
zadavatele, a proto musela být hodnotící komisi vy azena dle § 76
odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že nabídka byla vy azena,
zadavatel byl povinen uchaze e bezodkladn vylou it ze zadávacího
ízení v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona.
Uchaze p edložil nabídku dne 28. 11. 2013, která nesplnila níže
uvedené požadavky:
a) Návrh smlouvy uchaze e neobsahoval ustanovení o
smluvní pokut , kterou požadoval zadavatel dle ásti V.
odst. 5.1 písm. b) zadávací dokumentace.

Masák & Partner, s.r.o.,
Praha 6 - Bubene ,
Rooseveltova 39/575, 160 00,
O: 27086631

b) Návrh smlouvy uchaze e neobsahoval obchodní
podmínku zadavatele ohledn závazku uchaze e, že jeho
nabídková cena je cenou nejvýše p ípustnou a m že být
na pouze v souvislosti se zm nou da ových
edpis mající prokazatelný vliv na cenu p edm tu
pln ní dle ásti V. odst. 5.1 písm. c) zadávací
dokumentace v návaznosti na ást VII. odst. 7.2 zadávací
dokumentace.
c) V bod 8.2 v návrhu smlouvy uchaze e bylo sice uvedeno
ustanovení dle požadavku zadavatele dle písm. g)
zadávací dokumentace, avšak následn bod 8.3 popíral
vodní bod 8.2 návrhu smlouvy uchaze e, a tudíž byl
v rozporu s obchodní podmínkou zadavatele.
Na základ výše uvedeného nabídka uchaze e nesplnila požadavky
zadavatele, a proto musela být hodnotící komisi vy azena dle § 76
odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že nabídka byla vy azena,
zadavatel byl povinen uchaze e bezodkladn vylou it ze zadávacího
ízení v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona.
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Uchaze p edložil nabídku dne 28. 11. 2013, která nesplnila níže
uvedený požadavek:

PRONIX s.r.o.,
Praha 3, U Kn žské louky 28
.p.2145, 130 00,
O: 48027944

Návrh smlouvy uchaze e neobsahoval obchodní podmínku zadavatele
ohledn závazku uchaze e, že jeho nabídková cena je cenou nejvýše
ípustnou a m že být m
na pouze v souvislosti se zm nou
da ových p edpis majících prokazatelný vliv na cenu p edm tu
pln ní dle ásti V. odst. 5.1 písm. c) zadávací dokumentace
v návaznosti na ást VII. odst. 7.2 zadávací dokumentace.
Na základ výše uvedeného nabídka uchaze e nesplnila požadavky
zadavatele, a proto musela být hodnotící komisi vy azena dle § 76
odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že nabídka byla vy azena,
zadavatel byl povinen uchaze e bezodkladn vylou it ze zadávacího
ízení v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 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.

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

V Praze dne: 23. 4. 2014

Razítko zadavatele

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