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“ – 2. 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 ITP
GASTRO s.r.o., se sídlem Hyacintová 3287/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 04483316, společnost
zapsaná pod sp. zn. C 248399 vedená u Městského soudu v Praze.
II.
Odůvodnění
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 19. 12. 2018 10:00 hod. obdržel zadavatel celkem 3 nabídky následujících
účastníků zadávacího řízení:
Nabídka č. 1:
Identifikační údaje účastníka

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

TOP TRADE PROFI s.r.o.
Praha 1 - Josefov, Kaprova 14/13, PSČ 11000
IČO: 24837946
2.821.471,- Kč

Nabídka č. 2:
Identifikační údaje účastníka

MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 01984390

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

3.685.544,37 Kč

Nabídka č. 3
ITP GASTRO s.r.o.
Hyacintová 3287/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 04483316

Identifikační údaje účastníka

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2.853.110,- Kč

Komise postupovala v souladu s ust. § 39 odst. 4 Zákona tak, že nejprve provedla hodnocení nabídek s tím, že
po provedeném hodnocení dále posoudí splnění podmínek účasti pouze u účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Komise nejprve přistoupila k posouzení
nabídky účastníka TOP TRADE PROFI s.r.o., Praha 1 - Josefov, Kaprova 14/13, PSČ 11000, IČO: 24837946,
která byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou dle hodnotícího kritéria uvedeného ve výzvě k podání nabídek
a zadávací dokumentaci. Zároveň doporučila zadavateli vyloučit účastníka zadávacího řízení, MARCCRAB
GASTRO CB s.r.o., Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 01984390, neboť nabídková cena
tohoto účastníka překročila limitní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
V průběhu zadávacího řízení došlo k vyloučení účastníka, TOP TRADE PROFI s.r.o., IČO: 24837946, se sídlem
Praha 1 – Josefov, Kaprova 14/13, PSČ: 110 00, neboť bylo v průběhu zadávacího řízení zjištěno, že daný
účastník je ve střetu zájmů. Zadavatel vyloučil uvedeného účastníka podle ust. § 48 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
S ohledem na vyloučení uvedených účastníků zadávacího řízení, hodnotící komise posuzovala nabídku
účastníka, ITP GASTRO s.r.o., Hyacintová 3287/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 04483316, když po
posouzení nabídky tohoto účastníka bylo zjištěno, že nabídka tohoto účastníka splňuje náležitosti ZZVZ a
zadávacích podmínek. Na základě této skutečnosti hodnotící komise doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru
účastníka, jak je uvedeno v rozhodnutí o výběru, které se vztahuje k této 2. části veřejné zakázky.
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 16.5.2019

JUDr. Hana
Němečková

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele
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