OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(podle ust. § 50 a ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Identifikační údaje zadavatele a veřejné zakázky:
Středočeský kraj,
Zadavatel:
IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
Zástupce zadavatele dle
se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, Plzeň, PSČ 323 00
ust. § 43 Zákona:
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
pobočka: Panská 895/6, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
„Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího
Veřejná zakázka:
provozu Domova Pod Lipami Smečno“ – 1. část veřejné zakázky –
Stavební úpravy stravovacího provozu
Druh veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle ust. § 53 a násl. ZZVZ, veřejná
zakázka na dodávky
I.

Zadavatel zahájil shora uvedené zadávací řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
na profilu zadavatele dne 5.11.2018.
Zadavatel, Středočeský kraj, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, rozhodl, že vybraným
dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je společnost
S com ENERGO s.r.o.
se sídlem Františka Diviše 1534/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10
IČO: 24761923, společnost zapsaná pod sp. zn. C 172194 u Městského soudu v Praze
II.
Odůvodnění
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 19. 12. 2018 10:00 hod. celkem 3 nabídky následujících
účastníků zadávacího řízení:
Nabídka č. 1:
Identifikační údaje účastníka

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 5, Praha – Uhříněves, 104 00
IČO: 24761923
6.306.309,50 Kč

Nabídka č. 2:
Identifikační údaje účastníka

Interiersystem s.r.o.
Střížkovská 50/82, 180 00 Praha 8
IČO: 28546628

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

6 366 570,45 Kč

Nabídka č. 3
Identifikační údaje účastníka

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00
IČO: 04543181

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

6.337.597,21 Kč

Hodnotící komise v této veřejné zakázce postupovala v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ, tj. provedla nejprve
hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení a nabídku vybraného dodavatele na základě hodnocení posoudila z hlediska ZZVZ a zadávacích podmínek.
Hodnocení nabídek účastníků bylo provedeno v souladu s popisem hodnocení nabídek, který byl uveden v čl.
14.3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Popis hodnocení
Zadavatel stanovil v čl. 14.3 zadávací dokumentace základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky
(dle § 114 Zákona). Komise v rámci ekonomické výhodnosti nabídky hodnotí pouze nejnižší nabídkovou cenu.
Předmětem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v Krycím listu každé nabídky a závazném
návrhu smlouvy.
Komise seřadila nabídkové ceny účastníků vzestupně od nejnižší po nejvyšší s následujícím výsledným pořadím
nabídek účastníků:
Pořadí
1
2

3

Účastník
S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 5, Praha – Uhříněves, 104 00
IČO: 24761923
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00
IČO: 04543181
Interiersystem s.r.o.
Střížkovská 50/82, 180 00 Praha 8
IČO: 28546628

Nabídková cena v Kč bez DPH
6.306.309,50 Kč
6.337.597,21 Kč

6.366.570,45 Kč

Dle výsledku hodnocení nabídek, je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou, nabídka účastníka zadávacího řízení - společnosti S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 5, Praha – Uhříněves, 104 00, IČO: 24761923. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení
byla nabídkou, která splnila veškeré náležitosti z hlediska ZZVZ a zadávacích podmínek. Na základě této skutečnosti a doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodl, jak je uvedeno v Rozhodnutí o výběru, které tvoří přílohu
tohoto oznámení v této části veřejné zakázky.

III.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky může dodavatel podat námitky, které musí být doručeny zadavateli nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v této veřejné zakázce. Námitky musí obsahovat náležitosti podle ust. § 244 ZZVZ. Účastník zadávacího řízení se může písemně
vzdát práva podat námitky zadavateli až po vzniku práva podat námitky.
V Praze dne 9.5.2019
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