
č.j.: A - 160/2020

Zadavatel:

Praha - Ďáblice 19. srpna 2020
Počet listů: 5

Městská část Praha - Ďáblice
Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
Zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou

ZÁZNAM

o otevíráni obálek a o výběru vhodného dodavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a
směrnice MČ Praha-Ďáblice č. 3/2017, o zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu (dále

jen směrnice),

s názvem:

,,Dopadové plochy pro mateřskou školu"

výzva k podání nabídek (dále jen výzva) byla spolu s celou zadávací dokumentací dne 4.
srpna 2020 odeslána do datových schránek dodavatelům:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

ONYX wood spol. S r.o.
žernovická 257
383 01 Prachatice
lČ: 25178644

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

3D PROGRAM, s.r.o.
objízdná 1911
765 02 Otrokovice
lČ: 01965549

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180
684 01 Slavkov u Brna
lČ: 63489163

Lefay s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
lČ: 02243211
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Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do dne 19. srpna 2020, 10.00 hod., byly v souladu s výzvou
doručeny v uzavřené obálce 2 nabídky účastníků:

Nabídka č. l:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

Nabídka č. 2:

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

Téhož dne v 10.05 hod. se v zasedací místnosti úřadu MČ Praha-Ďáblice sešla komise
jmenovaná Radou MČ Praha-Ďáblice, aby otevřela podané nabídky a provedla jejich
hodnoceni, kontrolu splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů a dalších zadávacích
podmínek stanovených ve výzvě.

Komise pracovala ve složení:

Ing. Jan Hrdlička
Ing. Ivana Krejzová
Miroslava Koubová

místostarosta
vedoucí OVS
vedoucí FO

ÚMČ Praha - Ďáblice
ÚMČ Praha - Ďáblice
ÚMČ Praha - Ďáblice

a administrátor komise:
Ing. Jan Pumpr, administrátor VZ, lČ: 14460696

Před započetím své činnosti každý její člen, včetně administrátora, podepsal čestné
prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona.

Následně komise převzala nabídky v řádně uzavřených obálkách, které byly otevřeny s niže
uvedenou zjištěnou celkovou nabídkovou cenou.

Nabídka č. 1
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

Celková nabídková cena:

1 473 619,- Kč bez DPH
1 783 078,99 Kč vC. 21% DPH
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Nabídka č. 2

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

Celková nabídková cena:

1 442 973,- Kč bez DPH
1 745 997,33 Kč vC. 21% DPH

Následovalo vyhodnocení nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH v souladu se
zadávacími podmínkami. Během něhož byly nabídky seřazeny do pořadí od nejnižší
nabídkové ceny po nejvyšší s tímto výsledkem:

Na prvním místě se umístil účastník:

Nabídka č. 2

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

Celková nabídková cena:

1 442 973,- Kč bez DPH
1 745 997,33 Kč vC. 21% DPH

Na druhém místě se umístil účastník:

Nabídka č. 1

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

Celková nabídková cena:

1 473 619.- KČ bez DPH
1 783 078,99 Kč vC. 21% DPH
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Následovalo posouzeni splněni všech zadávacích podmínek účastníkem PROLEMAX s.r.o.,
který se na základě provedeného hodnoceni umístil jako první v pořadí.
Při tomto provedeném posouzeni komise zjistila, že nabídka tohoto účastníka není v souladu
se zadávacími podmínkami, a to v těchto náležitostech:

V ČI. 12 písm. a) výzvy bylo požadováno:
,,Zadavatel požaduje v nabídce uvést specifikaci přípravných stavebních prací a podrobnou
technickou specifikaci nabízených dopadových ploch - napil popisem řešeni, technickými
listy, apod.
Z této specifikace musí být zřejiné, že nabízené plněni je v souladu se zadávacími
podmínkami (uvedenými zejména v či. 1 výzvy a v jejich přílohách č. 5 až 10)."

V nabídce technická specifikace nabízených dopadových ploch uvedených v přílohách výzvy
č. 5 až 10, tedy dopadových ploch a) až F), zcela chybí. Taktéž z nabídky nevyplývá splnění
požadavků uvedených v či. 1 výzvy na horní stavbu dopadových ploch, včetně splnění
požadavků na pryžový povrch, provedení v přílohách požadovaných 3D prvků, na barevné
provedeni dopadových ploch. Protože jednotlivé nabízené dopadové plochy nejsou
v nabídce nijak specifikovány, není ani zřejmé splnění jejich rozměrů, ani nevyplývá zřejmé
splnění požadavků na spodní podkladní stavbu.

V ČI. 12 písm. O) výzvy bylo požadováno:
,,Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce."

V nabídce se nachází 5 stran textu částečně nebo zcela v anglickém jazyce. jde o technické
údaje. zjevně se nejedná o popis provedení jednotlivých dopadových ploch dle příloh č. 5 až
10 výzvy, ale pravděpodobně o součást nějakého atestu jakéhosi vzorku z března tohoto
roku.

Po posouzeni nabídky se komise shodla na vyřazeni nabídky účastníka:

PROLEMAX s.r.o.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň
lČ: 26342057

pro nesplněni podmínek výběrového řízeni.

Názor komise vyřadit tuto nabídku posÍ|i|a, kromě uvedeného nesplnění zadávacích
podmínek výběrového řízeni, též skutečnost, že žádný zástupce tohoto účastníka se
nezúčastnil prohlídky místa plněni a že cenový rozdíl mezi nabídkovou cenou prvního
účastníka a druhého činí 30 646,- Kč bez DPH, tj. cca 2% z nabídkové ceny.

Dále komise přistoupila k posouzení splněni zadávacích podmínek druhým účastníkem:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324
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Po posouzeni nabídky tohoto účastníka nebyly v nabídce tohoto účastníka zjištěny
nedostatky nebo rc.zpory. Z nabídky je zcela zřejmý rozsah nabízeného plněni, použité
materiály, včetně vš2ch specifikaci. Zcela zřejmě tedy z nabídky vyplývá, že nabízené plněni
je v souladu se všemi zadávacími podmínkami. Nabídková cena nebyla komisi posouzena
jako nepřiměřená předmětu zakázky.

Po posouzení splněni zadávacích podmínek niže podepsaní členové komise doporučují
Radě MČ Praha - Ďáblice schválit uzavřeni smlouvy na předmět zakázky s účastníkem:

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
lČ: 28703324

za celkovou nabídkovou cenu: 1 473 619,- KČ bez DPH, tj. 1 783 078,99 KČ KČ VC. 21%
DPH.

Všechna rozhodnuti učinila komise jednomyslně. Komise ukončila svou činnost dne 19.
srpna 2020, v 11.45 hod.

S uvedeným souhlasí:

Ing. Jan r '"ka

Vypracoval: Ing. jan Pumpr, lČ.' 14460696
ADVEZ - administrace veNjných zakázek
tel. 606888922, vz@advez.cz, www.advez.cz.

Ing. Ivana Krejzová

'
Miroslava Koubová
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