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vzduch a příroduFond soudržnosti

Písemná zpráva zadavatele
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Názevveřejné zakázky:
"Dodatečné stavební práce - Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8"

2. Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: Městská část Praha 8

IČ: 00063797

DIČ: CZOO063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/čp.1, PSČ 18048, Praha 8

Jméno a příjmení osoby oprávněné Ing. Jiří Janků, Starosta Městské části Praha 8jednat jménem zadavatele:
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Limity: podlimitní

Název veřejné zakázky:
"Dodatečné stavební pr~c~- Snížení energetické
náročnosti na budově ZS Ustavní, Praha 8"

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Evidenční číslo: OZI/2014/0053

Předmět veřejné zakázky: Dodatečné stavební práce - JSOU specifikovány
ve změnových listech č. 6 až č. 16.

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Rada Městské část Praha 8 rozhodla usnesením č. Usn RMC 0537/2014 ze dne 24.06.2014 o uzavření
"Dodatku č. 3" ke Smlouvě o dílo č. ev. 2013/0566/0ZI.DIZR (č. 34/3150/2013) se zhotovitelem:
"Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR", vedoucí účastník sdružení CL - EVANSs.r.o.
(IČ: 26768607), se sídlem na adrese Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa a účastník sdružení BREX,
spol. s.r.o., (IČ: 40232549), se sídlem na adrese Hodkovická 135,463 12 Liberec 23. "Dodatek č. 3" ke
Smlouvě o dílo č. ev. 2013/0566/0ZLDIZR (č. 34/3150/2013) byl uzavřen 26. června 2014.

Cena sjednaná dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo:
Celková cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2013 ve
výši 37969 067,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. I dodatku č, 3 této
smlouvy navyšuje o částku 908 628,94 Kč bez DPH. Dodatečné stavební práce - jsou specifikovány ve
změnových listech č. 6 až č. 16.
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4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
Jednotkové ceny položek, které se vyskytují v původním nacenění odpovídají cenám z původní nabídky
v rámci veřejné zakázky a jednotkové ceny ostatních položek jsou v cenách obvyklých v místě plnění
zakázky.

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Žádný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl vyzván k podání nabídky.

6. Seznam uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění
jejich vyloučení:
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7. Vyloučení uchazečů pro mimořádně nízkou cenu:
Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

8. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění bylo použito v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Důvod zrušení zadávacího řízení:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky:
Mgr. Marek Braidl, vedoucí odboru zakázek a investic ÚMČ Praha 8

V Praze dne: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

odbor zakázek a investic
Zenklova 35 (1)
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Podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele
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