PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
Název zadavatele: Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 22, Česká republika – CZ
Identifikační číslo: 00063631
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Renata Zajíčková, starostka
Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00
IČO: 284 68 414
Název veřejné zakázky: „Výměna vstupních dveří v bytových domech Plzeňská a Nepomucká“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a následná výměna vstupních dveří, zárubní a
prahů jednotlivých bytů, včetně souvisejících stavebních prací v bytových domech Plzeňská a
Nepomucká v Praze 5. Jedná se o nezbytnou výměnu a opravu z důvodu vysokého stupně opotřebení,
deformace stávajících dveří, zlepšení užívání jednotlivými uživateli a související zvýšení bezpečnosti
jednotlivých bytových jednotek.
Detailní popis a rozsah předmětu veřejné zakázky je obsažen v Technické zprávě vypracované panem
Pavlem Wiesnerem autorizovaným stavitelem ČKAIT Kryšpínova 527/4 109 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy a dílčích výkazech výměr BD1 a BD2 (soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 a násl. ZZVZ
Limit veřejné zakázky: nadlimitní
Předpokládaná hodnota: 9.400.000,- Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 7.748.322,13, - Kč bez DPH

II. Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo dle
času
podání
nabídky

Obchodní firma - IČO

1.

HOME WEST s.r.o,

2.
3.

Sídlo dodavatele

IČO

Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

08668175

REPAVIA STAV s.r.o.

Náměstí Práce 2512 760 01 Zlín

059 63 877

Grimax s.r.o.

Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

25038699

III. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
IV. Označení dodavatelů s nimiž byla uzavřena smlouva
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy dodavatele HOME WEST s.r.o, Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň,
IČO 08668175, který splnil veškeré podmínky pro účast v zadávacím řízení a jehož nabídka byla v rámci
posouzení a hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy s nejvyšším počtem
dosažených bodů.
Zadavatel posoudil nabídky z hlediska existence mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a konstatoval, že nabídkové ceny všech dodavatelů, tedy i vítězného dodavatele, jsou
v relaci k předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené v zadávací dokumentaci a cenami
obvyklými na současném trhu obdobných služeb a neshledal tedy žádnou z nich jako cenu mimořádně
nízkou.
V. Označení poddodavatelů dodavatele dle předchozího bodu IV.
Dodavatel ve své nabídce žádného poddodavatele neuvedl.

VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, nebyla použita.

VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

VIII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Zjednodušený režimu nebyl použit.

IX. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k
tomuto došlo
Ke zrušení zadávacího řízení, ani k zavedení dynamického nákupního systému nedošlo.

X. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhala výhradně písemně elektronicky.

XI. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádných osob.

XII. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel uvedl podrobné odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části v odstavci 2.3. Zadávací
dokumentace s názvem Rozdělení předmětu veřejné zakázky.

XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel požadavek na prokázání obratu nepožadovala a nestanovil.
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