Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor hospodářské správy a investic
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Vyřizuje:
Mgr. Jitka Straňáková

V Praze dne
26. 6. 2019

Oznámení o výběru dodavatele

(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Veřejná zakázka: Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická
Systémové číslo VZ: P19V00000001
Zadavatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, IČ 00240192
Zadavatel schválil dne 26. 6. 2019 usnesením Rady MČ Praha 20 č. RMC/25/2/0470/19 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Park
s přírodním dětským hřištěm - Jizbická“ společnosti AQUATEST a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 s nabídkovou cenou
10 886 919,48 Kč bez DPH (13 173 172,57 Kč včetně DPH), dle doporučení hodnotící komise.
Odůvodnění výběru dodavatele
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek s využitím dílčích hodnotících kritérií:
-

75 % nabídková cena v Kč bez DPH
25 % lhůta plnění díla v kalendářních dnech (hodnocená lhůta plnění díla byla 120 – 180 dnů - nabídce obsahující lhůtu pro plnění díla o délce 120
a méně kalendářních dní bylo přiděleno v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria 100 bodů).

Bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 107-6787610247/0100
IČO: 00240192
DIČ: CZ00240192
Datová schránka: seibq29
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz
Email: urad@pocernice.cz
Fax: 281 920 093

Vyhodnocení všech nabídek:

Identifikační údaje

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

počet
bodů

váhová
hodnota

Lhůta plnění
veřejné
zakázky v
kalendářních
dnech

Počet
bodů

75%

váhová
hodnota

Váhová
hodnota
celkem

Výsledné
pořadí

25%

AQUATEST a.s.,
Geologická 988/4,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5

44794843

10 886 919,48

100,00

75,00

153

78,43

19,61

94,608

1

IPPOS BOHEMIA s.r.o.,
Praha 6 - Břevnov,
Malobřevnovská 911/16,
PSČ 16900

26157284

11 943 176,52

91,16

68,37

120

100,00

25,00

93,367

2

Wandel Czech s.r.o.,
Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

28977955

12 930 511,44

84,20

63,15

120

100,00

25,00

88,147

3

GARTENSTA PLUS s.r.o.,
Praha 10 - Dubeč,
Nepovolená 1320, PSČ
10700

26689472

12 987 710,38

83,82

62,87

143

83,92

20,98

83,848

4

Gardenline s.r.o.,
Litoměřice, Šeříková
405/13, PSČ 41201

27263827

13 893 300,55

78,36

58,77

120

100,00

25,00

83,771

5

Tost.cz, s.r.o., Habrek 8,
584 01 Ledeč nad Sázavou

25956019

15 900 000,00

68,47

51,35

120

100,00

25,00

76,353

6

Gabriel s.r.o., Terezín,
České Kopisty 208,
Litoměřice, PSČ 41201

25419455

14 596 790,51

74,58

55,94

173

69,36

17,34

73,279

7

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle požadavků zadavatele v souladu s § 74 ZZVZ

-

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Čestné prohlášení

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval profesní způsobilost dle požadavků zadavatele v souladu s § 77 ZZVZ
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Osvědčení o autorizaci inženýra pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaná osoba vedená v seznamu ČKAIT pod číslem 0700769
- Smlouva o budoucí smlouvě o dílo mezi AQUATEST a.s. a poddodavatelem PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl, IČ 27742741
3) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle požadavků zadavatele v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ
(zadavatel požadoval minimálně 3 obdobné stavební zakázky, přičemž za obdobnou stavební zakázku se považuje stavba pozemního stavitelství
s finančním objemem minimálně 5 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku s tím, že minimálně jedna zakázka je stavbou či rekonstrukcí veřejného
prostranství v intravilánu obce)
- Čestné prohlášení – seznam stavebních akcí
- Smlouva o budoucí smlouvě o dílo mezi AQUATEST a.s. a poddodavatelem PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl, IČ 27742741
- 3 osvědčení objednatelů o řádném a odborném provedení referenčních zakázek:
1) Objednatel: Purum s.r.o.
Název zakázky: Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů – I. etapa
Cena: 5 902 427 Kč bez DPH
Termín realizace: 11/2014 – 04/2015
Smlouva o dílo mezi společností AQUATEST a.s. a Purum s.r.o. ze dne 30. 9. 2014, jejímž předmětem byla realizace referenční zakázky
„Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů – I. etapa“
Předmět plnění: Rekonstrukce Thomayerových sadů – demolice stávajících pozemních komunikací, výstavba nových zpevněných ploch
z dlažeb, mlatu a živice, výstavba nového dětského hřiště včetně oplocení, výsadba dřevin a trávníků, pěstební opatření na stávající vegetaci,
instalace laviček a městského mobiliáře.
Referenční zakázka splňuje požadavek zadavatele na stavbu či rekonstrukcí veřejného prostranství v intravilánu obce a finanční objem
min. 5 mil. Kč bez DPH.
2) Objednatel: Město Litomyšl
Název zakázky: Parkovací dům u bytových domů u nemocnice
Cena: 6 200 468 Kč bez DPH
Termín realizace: 4/2015 – 10/2016
Předmět plnění: V bytové zástavbě byl realizován dvoupodlažní monolitický objekt garáží pro parkování osobních vozidel, přičemž v 1. NP jsou
stání krytá, v 2. NP jsou stání nezastřešená. Objekt je osazen do mírně svažitého terénu.
Zhotovitelem této zakázky byla společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Referenční zakázka splňuje požadavek zadavatele na stavbu pozemního stavitelství o finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH.

3) Objednatel: Město Mníšek pod Brdy
Název zakázky: Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420
Cena: 18 186 534 Kč bez DPH
Termín realizace: 23.10.2015 – 30.9.2016
Předmět plnění: K základní škole v Mníšku pod Brdy byla provedena přístavba tělocvičny a šaten. Součástí bylo řešení přeložek a přípojek
inženýrských sítí a realizace příjezdové komunikace, chodníků a terénních úprav.
Zhotovitelem této zakázky byla společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Referenční zakázka splňuje požadavek zadavatele na stavbu pozemního stavitelství o finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH.

4) Doklady o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ
- Smlouva o budoucí smlouvě o dílo mezi AQUATEST a.s. a poddodavatelem PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl, IČ 27742741, předmětem plnění budoucí smlouvy o dílo bude výstavba pozemních komunikací, konkrétně se jedná o objekt D01
a poskytnutí osoby s autorizací v oboru Pozemní stavby, která bude provádět dozor nad kompletní zakázkou „Park s přírodním dětským hřištěm –
Jizbická“
- Doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele PROFISTAV Litomyšl, a.s. (čestné prohlášení, výpisy z evidence rejstříku členů
statutárního orgánu, výpis z rejstříku trestů právnické osoby, potvrzení finančního úřadu, potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení)
- Výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána
podle § 122 ZZVZ.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se dle § 53 odst. 5 ZZVZ považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

