OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU DODAVATELE
Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace –
Polyfunkční budova Černý Most

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Městská část Praha 14

Sídlo zadavatele:

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IČO zadavatele:

00231312

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení:

Mgr. Radek Vondra, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.praha14.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)
Zadavatel, městská část Praha 14,
rozhodl o výběru dodavatele
Atelier SECCO s.r.o.,
se sídlem: Šárecká 1071/48, Dejvice, 160 00 Praha 6,
IČO: 28433742,
a tímto Vám své rozhodnutí oznamuje.
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Odůvodnění:
Zadavatel stanovil v souladu s § 114 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a kvality.
Nabídky byly hodnoceny podle:
č. kritéria
hodnocení

popis kritéria hodnocení

váha kritéria
hodnocení v %

1.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

95 %

2.

Délka doby realizace díla v týdnech (max. 8 týdnů)

5%

Výsledek hodnocení nabídek vyplývá z následující tabulky:
Celková
Počet
nabídková cena
bodů
bez DPH

Délka
Celkový
doby
Počet
počet
Pořadí
realizace bodů
bodů
v týdnech

Číslo
účastníka

Účastník

1

INTAR a.s.

2 950 000 Kč

95,0

8

3,8

98,8

1

JIKA - CZ
s.r.o.
Atelier
SECCO s.r.o.

17 878 000 Kč

15,7

8

3,8

19,4

3

3 450 000 Kč

81,2

6

5

86,2

2

2
3

Bližší podrobnosti o hodnocení nabídek, včetně seznamu hodnocených nabídek, popisu
hodnocení nabídek a výsledku hodnocení nabídek, jsou uvedeny ve zprávě o hodnocení
nabídek.
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Vybraný dodavatel prokázal
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel konstatuje, že účastník, který se umístil první v pořadí byl zadavatelem vyloučen za
zadávacího řízení, a proto se rozhoduje o výběru účastníka, který skončil v pořadí druhý.
Zadavatel posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Zadavatel konstatoval, že nabídková cena vybraného dodavatele není
mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele námitky ve lhůtě podle § 242 ZZVZ.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 242 ZZVZ uzavřít smlouvu
s vybraným dodavatelem.

V Brně dne 11. 1. 2021
Digitálně podepsal JUDr.
Michal Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679,
cn=JUDr. Michal Šilhánek,
sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2021.01.11
18:17:27 +01'00'

______________________________________
Za městská část Praha 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek
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