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Zpráva zadavatele podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění 
pozdějších předpisů k veřejné zakázce. 
 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce historické obvodové zdi Obory Hvězda“ 
 zadávaná výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), pod č. j. S-
MHMP1342741/2015. 
 
1. Zadavatel: 
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, 
110 01 Praha 1,  IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, pracoviště Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, 
zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem OCP MHMP.  
 
2. Uzavření smlouvy: 
Dne  9.10.2015 byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem uzavřena smlouva na výše uvedenou 
veřejnou zakázku.  
 
3. Předmět veřejné zakázky:    
Předmětem plnění veřejné zakázky na provedení stavebních prací je provedení celkové rekonstrukce 
historické obvodové zdi obory Hvězda. Stávající konstrukce z opuky s povrchem z torkretu je silně 
degradovaná a hloubkově poškozená. Torkret bude odstraněn a konstrukce bude z většiny přezděna. V 
rámci prací bude opravena i koruna. Realizace proběhne podle požadavků a za účasti orgánů 
památkové péče. 

  
4. Celková cena veřejné zakázky: 9 188 732, 32  Kč bez DPH 
      
5. Nabídku podali tito uchazeči: 
1. SAWY development, spol. s r.o., Vinohradská 1210/60, 130 00 Praha 3, IČO: 27637620 
2. GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, IČO: 41192869 
3. Konstruktis Novostav a. s., V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10, IČO: 26416247 
4. SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence, IČO: 63669480 
  
6. Vyloučeni byli  tito uchazeči:    
GJW Praha spol. s r.o. - uchazeč nesplnil požadavek zadavatele stanovený v bodu 6 zadávací 
dokumentace, a to tím, že neocenil všechny položky výkazu výměr a tím nesplnil požadavek 
na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Uchazeč neocenil položku č. 41. 
SP spol. s r.o. - uchazeč nesplnil požadavek zadavatele stanovený v bodu 6 zadávací 
dokumentace, a to tím, že neocenil všechny položky výkazu výměr a tím nesplnil požadavek 
na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Uchazeč neocenil položky č. 37 a č. 38. 
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7. Údaje o uchazeči, se kterým byla uzavřena smlouva: 
obchodní firma, právní forma:  SAWY development, spol. s r.o. 
 sídlo:     Vinohradská 1210/60, 130 00 Praha 3  
IČO, DIČ:    27637620, CZ27637620  
 
 
8. Plnění VZ prostřednictvím subdodavatele: 
Uchazeč  zamýšlí část veřejné zakázky zadat jiným osobám:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČO: 48035599 
Specifikace části VZ: stavební práce 
PSP – GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, IČO: 25686011 
Specifikace části VZ: stavební práce - kamenické 

 
 
  9. Zdůvodnění uzavření smlouvy s  vybraným uchazečem 
 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek veřejné zakázky stanovil zadavatel 
ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídka uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva, byla 
ekonomicky nejvýhodnější. 
 
10.  Vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů:   
   
Pořadí 
nabídek 

Uchazeč Bodové 
hodnocení 
nabídky 
uchazeče 

nabídková cena 
bez DPH 

Doba 
realizace v 
kalendářních 
dnech 

1. SAWY development, spol. s r.o. 100 9 188 732, 32 Kč 72 
2 Konstruktis Novostav a. s.  95,89 9 200 844,-- Kč 90 
             
 
 
V Praze dne 12.10. 2015 
 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
 
- otisk úředního razítka - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Orig.:Profil zadavatele,  spis 
Co:   VEZ – osobní převzetí 
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