Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600

Vaše značka:

Naše značka:
MCP20 015722/2019/OHSI/Str

Vyřizuje:
Ing. Zdeněk Vavruška

V Praze dne
29. 8. 2019

Oznámení o výběru dodavatele II.

(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 29. 8. 2019 usnesením Rady MČ Praha 20 č. RMC/33/1/0610/19 zadání
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická“
společnosti IPPOS BOHEMIA s.r.o., Praha 6 - Břevnov, Malobřevnovská 911/16, PSČ 169 00,
IČ 26157284 s nabídkovou cenou 11 943 176,52 Kč bez DPH (14 451 243,59 Kč včetně DPH).
Odůvodnění výběru dodavatele
Zadavatel dne 29. 8. 2019 usnesením Rady MČ Praha 20 č. RMC/33/1/0610/19 rozhodl o vyloučení
vybraného dodavatele AQUATEST a.s., Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČ 44794843. V souladu s ustanovením § 125 ZZVZ zadavatel týmž usnesením Rady MČ Praha 20
rozhodl o zadání zakázky dalšímu účastníkovi zadávacího řízení dle pořadí, které vyplývá
z původního hodnocení nabídek.
Společnost IPPOS BOHEMIA s.r.o., Praha 6 - Břevnov, Malobřevnovská 911/16, PSČ 169 00,
IČ 26157284 splnila 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 z rejstříku trestů fyzické osoby
- Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
- Čestné prohlášení ke spotřební dani
- Čestné prohlášení dle § 74 ZZVZ
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval profesní způsobilost dle požadavků
zadavatele v souladu s § 77 ZZVZ
- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenský list
- 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 0000728
- Sdělení o zaměstnaneckém vztahu autorizované osoby u dodavatele
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)
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

-

Seznam stavebních akcí
3 osvědčení objednatelů o řádném a odborném provedení referenčních zakázek:
1) Objednatel: Městská část Praha 18
Název zakázky: Revitalizace pěších komunikací a sídlištních ploch Letňany - sever
Cena: 6 493 000 Kč bez DPH
Termín realizace: 10/2017 – 5/2018
2) Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Název zakázky: Zakázanka - ZOO Praha - Obnovení zakázané cesty (pod lanovkou)
ve skalním masivu, vč. Navazujících dětských hřišť a oddychové plochy
Cena: 7 129 000 Kč bez DPH
Termín realizace: 1 – 12/2014
3) Objednatel: Město Roztoky
Název zakázky: Oddychový park a vybrané komunikace, chodníky v katastru obce
Roztoky
Cena: 11 713 000 Kč
Termín realizace: 6/2015 – 9/2016

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.

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru

