PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka
25

Název projektu:

Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25

Registrační číslo projektu:

CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Městská část Praha 14

Adresa zadavatele:

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IČO/DIČ zadavatele:

00231312/ CZ00231312

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Mgr. Radek Vondra, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.praha14.cz/

Zadavatel, Městská část Praha 14, tímto v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele.
Označení zadavatele

Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21
Praha 9, IČO: 00231312.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávajícího
parteru ZŠ spočívající ve vybudování nových
zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným,
zatravňovacím nebo mlatovým povrchem, úpravách
stávajících zelených ploch v rámci šetrného
hospodaření s dešťovou vodou a doplnění vysoké
zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování nového
oplocení vybraných ploch v areálu, novostavby drobné
stavby pavilonu se sociálními, skladovými a střechou
chráněnými odpočinkovými prostory určenými pro
letní provoz.

Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

17 856 445,47 Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou,
Jamská 2488/65, PSČ 59101, IČO: 253 44 447;
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Gardenline s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková
405/13, PSČ 41201, IČO: 272 63 827;
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915;
Tost.cz, s.r.o., se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, IČO: 259 56 019;
KVS stavební, s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 289 82 703.
Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi
Odůvodnění použití jednacího
řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li
použito
Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,

Není relevantní.

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915.
Vybraný
dodavatel
nejvýhodnější nabídku.

předložil

ekonomicky

Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.
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pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

Není relevantní.

Elektronicky podepsala Markéta Turečková, zástupce zadavatele PMA tender s.r.o.

Digitálně podepsal
Markéta Turečková
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