
Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ
Praha 8, příspěvková organizace

····· 

IČ:
.. 

00639524

DIČ: CZ00639524

Sídlo zadavatele: U Synagogy 2/236, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

Jméno a příjmení osoby oprávněné Ing. Stanislav Hladiš, řediteljednatjménem zadavatele:

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Název veřejně zakázky:
.. „Snížení energetické náročnosti některých školských

objektů MČ Praha 8"

. 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení., ., " ,. 

Evidenční číslo: SES/OVZ/2017/0074

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona

Název osobyzastupující zadavatele: Městská část Praha 8
. ' .... .. .. .. .. . 

IČ: 00063797

Sídlo osoby zaštupuj ícího zadavatele: Zenklova 35/1, Praha 8 -Libeň, PSČ 180 48
. 

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Veřejná zakázka zahrnuje stavební práce spojené
s energeticky úspornými opatřeními na čtyřech

Předmět veřejné zakázky: objektech škol, které jsou zřízené městskou částí
Praha 8. Specifikace jednotlivých stavebních
opatření je uvedena v příslušných projektových
dokumentacích.

Cena sjednaná ve smlouvě: Celková cena za provedení díla dle smlouvy činí
21 849 907,60 Kč bez DPH.



Označení účastníků zadávacího řízení:

č. Firma nebo název účastníka zadávacího IČ: Sídlo:
řízení

1. BAB mont s.r.o. 61498858 Klíčovská 805/11,
190 00 Praha 9 - Prosek

2. ISPD s.r.o. (vedoucí účastník sdružení) 284 78380 Na Klaudiánce 8/598,
147 00 Praha 4 - Podolí

KASTEN spol. sr.o. (účastník sdružení) 62954890 Větrná 145, Byškovice,
277 00 Neratovice

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu iejich
vyloučení:

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Firma nebo název uchazeče Sídlo: IČ:

BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 -Prosek 61498858

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:

Zadavatel v tomto zadávacím řízení při podání nabídky nepoužil elektronické prostředky, ale jiné
komunikační prostředky. Povinnost dle § 211 odst. 3 zákona nastane zadavateli až 18. 1 O. 2018.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8

V Praze dne 14.2.2018
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Mgr. Kateřina Hrazánková

vedoucí odboru právních služeb
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