
Pokračování jednání hodnotící komise ze dne 20. 12. 2016

Název zadavatele, IČ zadavatele: Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce prádelen v bytových domech
Burešova 12 a Tausigova 1, Praha 8"

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: OVZ/2016/0108

Název zadavatele, IČ zadavatele: Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Datum hodnocení: 21. 12. 2016 v 10:00 hod

Místo otevírání obálek a hodnocení: UMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb -
oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost, 3. patro

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek dne 20. 12. 2016 přerušila své
jednání a vyzvala uchazeče Instalace Šubrt s.r.o. k doložení požadovaných dokumentů.

Komise požadovala vysvětlení ke zjištění, že v části „Rekonstrukce prádelny Burešova 12" je
cena uvedená ve smlouvě o dílo (a zároveň DPH) odlišná od ceny (DPH) uvedené v krycím
listu rozpočtu. V případě ceny bez DPH se jedná o 2 haléře a v případě DPH cca o 1.700 Kč.

Komise žádala vysvětlení, která cena je správná, zda cena uvedená ve smlouvě o dílo, anebo
cena krycím listu rozpočtu.

Při kontrole podkladů bylo dále zjištěno, že v části „Rekonstrukce prádelny Taussigova 1"
jsou na první stránce krycího listu rozpočtu uvedeny náklady rozpočtu ve výši 21 750 308,40
Kč. Jedná se zřejmě o administrativní chybu. Komise požádala o vysvětlení této skutečnosti.

Uchazeč ve stanovené lhůtě doložil chybějící dokumenty s vysvětlením, že se skutečně
jednalo o administrativní chybu. Dále uchazeč doložil smlouvu o dílo se správnými cenami,
podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
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Číslo Obchodní firma/název/jméno, příjmení Cena za provedení díla
nabídky dodavatele/zájemce (bez DPH)

I. Instalace Subrt s.r.o. 4 875 200,04 Kč

Závěr komise:

Nabídka splnila zadávací podmínky zadavatele. Komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem č. Instalace Šubrt s.r.o. za nabídkovou cenu 4 875 200,04 Kč bez DPH.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

člen hodnotící komise
(náhradník)

· méno a ffmení
datum podpisu podpis

Ota Martinec

Ing. Bc Jiří Eliáš

Ing. Šárka Petráčková
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