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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
Podle ustanovení § 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
 

1. Označení zadavatele 

Městská část Praha 6  V zastoupení: 

    SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00  Praha 6, IČ: 27114112 

Čs. armády 23   

160 52  Praha 6  zastoupená: 

IČ: 0063703   Tomášem Jílkem a Ing. Mgr. Lukášem Fiedlerem 

 
 

2. Název veřejné zakázky 
 

„ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity 
základního vzdělávání“ 

 
 

3. Evidenční číslo veřejné zakázky VZ/2/2017 
 
 

4. Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem této veřejné zakázky je půdní vestavba za účelem navýšení kapacity základního 
vzdělávání. Jedná se o stavební úpravy s celkovým využitím stávajícího půdního prostoru 
k vybudování 5 nových kmenových učeben a ostatních prostor určených ke školním účelům ZŠ 
A. Čermáka, Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 - Bubeneč. Zakázka představuje především 
snesení části sedlové střechy včetně krovu v místě nově vzniklých vikýřů, odstranění 
stávajících skladeb podlahy po nosnou ŽB desku v rozsahu snesené části, vybudování celé části 
střechy s vikýři, zdění stěn kolem schodišť, demontáž určených plných vazeb, statické zajištění 
krovu v místě plných vazeb, montáž oken a střešních výlezů, montáž SDK, akustických 
podhledů a pórobetonových příček. Provedou se zdravotně technické rozvody včetně osazení 
zařizovacích předmětů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechnika, 
instalace plynového potrubí včetně kotle. Dále se provedou monolitické ŽB konstrukce, omítky, 
obklady, dlažby. 
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Součástí řešení je bezbariérový přístup prostor školy v rámci pater a půdního prostoru novým 
osobním výtahem, a vybudování nového chodníku v rámci areálu pro zajištění bezbariérového 
přístupu do prostoru jídelny. 
 
Zakázka je realizována v rámci 23. výzvy – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem 
sociální inkluze z Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR), 4. prioritní osy Vzdělání 
a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifického cíle 4.1. Navýšení kapacity a zkvalitnění 
předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 
let. 
 
Pro stanovení rozsahu požadovaných prací, technologií a použitých materiálů je přílohou 
zadávací dokumentace: projektová dokumentace a soupis prací zpracovaný firmou Bursík 
Holding, a.s., IČ: 282 23 063, se sídlem Belgická 196/38, 120 00 Praha 2.  
 
 

5. Druh zadávacího řízení   zjednodušené podlimitní 
(§ 53 ZZVZ) 

 
 

6. Seznam účastníků zadávacího řízení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení 

účastníka 
Adresa sídla účastníka 

IČ/RČ/datum 
narození účastníka 

1 SSK-stavby s.r.o. 
U trati 3134/36a 
100 00  Praha 10 

044 53 450 

2 
DEREZA, společnost 
s ručením omezeným 

Libocká 685/43d 
161 00  Praha 6 - Liboc 

480 36 315 

3 KONSIT a.s. 
Půlkruhová 786/20 
160 00  Praha 6 

186 30 197 

 
 

7. Seznam vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení účastníka, sídlo 

Odůvodnění vyloučení 
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8. Označení vybraného dodavatele, včetně odůvodnění výběru, cena sjednaná 
ve smlouvě 
 
SSK – stavby s.r.o., U trati 3134/36a, 100 00  Praha 10 

 Zastoupená: Pavlem Kolářem, jednatelem 
IČ:  04453450 
DIČ: CZ04453450 

 
 

Jako první v pořadí se umístila společnost SSK – stavby s.r.o., U trati 3134/36a, 100 00  
Praha 10, IČ: 04453450, která získala nejvyšší počet bodů a umístila se tak na prvním místě, 
a tudíž je v souladu s § 114 odst. 1 dle požadavků zadavatele považována za ekonomicky 
nejvýhodnější. Tato firma také splnila prokázání kvalifikace a další požadavky stanovené 
zadavatelem pro výše uvedené zadávací řízení. Byla zkontrolována věcná správnost 
a položkový rozpočet. 
 
 
Nabídka účastníka SSK – stavby s.r.o. splnila požadavky z hlediska úplnosti splnění 
podmínek vyhlášené veřejné zakázky, a to prokázání kvalifikace podle ustanovení ZZVZ, 
prokázání složení jistoty a doložení dalších předpokladů pro realizaci veřejné zakázky. Dále 
bylo konstatováno, že nabídka tohoto účastníka neobsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu. 
 
 
Cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo č. VZ/2/2017 činí: 
 
 
Cena za zhotovení díla bez DPH  29.013.420,00 Kč. 
 
 
DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 
 
 

9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele 
 

 Elektro Duchek s.r.o., Klausova 2541/15, 155 00  Praha 5 
 Zastoupená: Ing. Janou Duchkovou, jednatelem 

IČ:  27428877 
DIČ: CZ27428877 
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 SSK – Stavební společnost Kolář s.r.o., Tehovská 2147/7, 100 00  Praha 10 
 Zastoupená: Martinem Kolářem, jednatelem 

IČ:  44849206 
DIČ: CZ44849206 
 
 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 
dialogem, byla-li použita. 
 
Nebylo použito. 
 
 
 

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito. 
 
Nebylo použito. 
 
 
 

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito. 
 
Nebylo použito. 

 
 

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického 
nákupního systému, pokud k tomuto došlo. 
 
Nebylo použito. 
 
 

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity. 
 
Nabídky byly podány v tištěné formě, proto byly podávány buď osobně na podatelně 
nebo prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb.  
 
 

15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, 
byl-li střet zájmů zjištěn. 
 
Střet zájmů nebyl zjištěn.  
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16. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede 
zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací 
dokumentaci. 
 
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 
 
 

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu 
podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci. 
 
Nebylo použito. 

 
 
 
V Praze dne 13. 07. 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 Tomáš Jílek      Ing. Mgr. Lukáš Fiedler 
předseda představenstva člen představenstva 
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