
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1836 
ze dne  2.8.2021 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku                       
"Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken“ a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy     

v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o veřejné zakázce s názvem "Gym.K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken“ 
zadávané dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách, které 
nejsou určeny ke zveřejnění 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního HMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  závěry hodnoticí komise a pořadí účastníků v souladu s přílohou č. 3 tohoto 
usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  

o výběru dodavatele NENADAL s.r.o.,  Nádražní 3740, 276 01 Mělník, IČO: 01630458      
k veřejné zakázce s názvem "Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken“                   
s nabídkovou cenou 17.616.217,- Kč bez DPH 



I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - SML MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení 

Termín: 16.8.2021 

2.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli dle bodu III. tohoto usnesení 

Termín: 27.8.2021 

3.  uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III. tohoto usnesení                 
a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu dle bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-40501  
Provede: MHMP - SML MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Důvodová zpráva k Tisku 40501 
 

Základní údaje o zakázce: 
 

1. Název zakázky 

(dále jen „zakázka") 

,,Gym. K. Sladkovského, P3- rekonstrukce oken" 

2a. Zadavatel Hlavní město Praha 

2b. Zadávají cí složka1 Odbor SML MHMP 

3a. Schválení záměru 

veřejné zakázky 

Záměr - schválen usnesením Rady HMP č. 83 ze dne 18. 1. 2021 

3b. Koncepční 

materiál, na základě 

kterého se VZ zadává 

Ne 

3c. Zajištěno 

financování 

v rozpočtu HMP 

Ano, z rozpočtu HMP, bude hrazeno v roce 2021, kapitola 0461,  

OdPa 3121, Pol. 6121, ORG: 0043932 „Gym. K. Sladkovského, P3 - 

rekonstrukce oken" Ke krytí předmětné zakázky je nutná výše 

finančních prostředků pro rok 2021a 2022 21,3 mil. Kč včetně 

DPH.  

Finance na tuto veřejnou zakázku ve výši 27,5 mil. Kč byly schváleny 

usnesením ZHMP č. 22/1 ze dne 17. 12.2020 Rozpočet vlastního hl. 

m. Prahy na r. 2021. 

Celková zasmluvněnost na roky 2021 a 2022: 

Smlouva na realizaci díla bude podepsána po schválení radou HMP,  

celková výše 17 616 217,- Kč (bez DPH) vč. DPH 21 315 622,00 Kč 

4. Den zahá jení 2 3.2.2021 

5. Zákon zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

,,ZZVZ") 

6. Typ zakázky stavební práce 

7. Zastoupení 

odborným poradcem 

NE 

8. Předpokládaná 

hodnota Kč bez DPH3 

25 700 000,- Kč (bez DPH) 

9. Druh řízení Zjedn odušené pod limitní řízení 

Další relevantní údaje o zakázce4
: 

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 7 nabídek podaných elektroni ky 

prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Komise pro otevírání nabídek zjistila  

při   zpřístupnění   obsahu   nabídek   podaných   v elektronické   podobě  k veřejné  zakázce 

s názvem „Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken", že zadavatel od dodavatele RI 

OKNA a.s obdržel prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena dne 8. 3. 2021 

nabídku směřovanou k veřejné zakázce s názvem Výměna oken Krkonošského gymn ázia a 
 

1 Např. odbor MHMP, Městská policie HMP aj. 

2 ust. § 53 Z'ZVZ 
3 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu souvisejíá plnění ve smyslu zejm. 

ust. § 16 ZZVZ; bližší údaje obsahuje dokumentace VZ 
4 Vždy alespoň velmi stručný popis průběhu řízení a stavu, ve kterém se nachází, popř. jiné relevantní informace ve 

vztahu k druhu řízení. 
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SOŠ Hostinné, Horská 309"zadavatele Krkonošské gymnázium a SOŠ Vrchlabí, IČO 

60153245. Neboť se nejednalo o nabídku k zakázce s názvem „Gym. K. SladkQvského, P3 - 

rekonstrukce oken", byla komisí pro otevírání nabídek na základě § 109 odst. 2 ZZVZ nabídka 

dodavatele RI OKNA a.s. vyhodnocena jako neautentická, a komise se jí jako nulitní 

nezabývala a uvedená nabídka nebyla hodnocena ani posuzována. Dodavatel RI OKNA a.s 

byl o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. 

Hodnotící komise vyhodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria, tj. nejnižší 

nabídkové ceny bez DPH (100%) a stanovila jejich pořadí. Na prvním místě se umístil účastník 

NENADAL s.r.o. s nabídkovou cenou 17 616 217,- Kč bez DPH), resp. 21 315 622,00 Kč (vč. 

DPH). Komise proto doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky 

se společností NENADAL s.r.o. 

Harmonogram výběrového řízení: 

3. 2. 2021 - zahájení zadávacího řízení zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu 

zadavatele. 

10. 3. 2021 - první jednání hodnotící komise. Otevírání nabídek. Komise otevřela 7 nabídek, a 

ty pak postoupily k hodnocení na dalším jednání hodnotící komise. 

20. 4. 2021 - druhé jednání hodnotící komise. Komise vyhodnotila nabídky podle základního 

hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny bez DPH a stanovila jejich pořadí. Dále 

posuzovala podmínky účasti pouze u účastníka zadávacího řízení, který se po provedeném  

hodnocení umístil na 1. místě. 

Po provedeném posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení vyzval zadavatel tohoto 

účastníka na základě ust. § 113 odst. 4 ZZVZ o písemné zdůvodnění způsobu stanovení  

mimořádně nízké nabídkové ceny. Dne 28.4.2021 došlo od společnosti NENADAL s.r.o.  

písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Posouzení 

nabídkové ceny provedl projektant, zpráva o posouzení nabídkové ceny projektantem tvoří  

přílohu Protokolu z jednání hodnotící komise č. 3. 

4. 5. 2021 - třetí jednání hodnotící komise. Předešlé jednání hodnotící komise bylo přerušeno 

do doby doručení požadovaných dokladů. Dodavatel doložil požadované písemné 

zdůvodnění   způsobu  stanovení  mimořádně  nízké  nabídkové  ceny  doklady  dle  žádosti  

v požadovaném rozsahu a termínu. Komise konstatovala, že účastník NENADAL s.r.o splnil 

všechny  požadované  kvalifikační  předpoklady  a  tím  splňuje  všechny  podmínky  účasti  

v zadávacím řízení (viz Zápis o posouzení a splnění podmínek účasti vybraného dodavatele). 

Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na plnění této veřejné zakázky s tímto 

vybraným dodavatelem. 

 

 
Přílohy: 

1. Záměr včetně usnesení; Jmenování hodnotící komise 

2. Výzva k podání nabídek; Zadávací dokumentace 

3. Čestná prohlášení ke střetu zájmů 

4. Souhrnná zpráva - Protokol o otevírání nabídek; Protokoly z jednání hodnotící komise 

5. Rozpočtová tabulka 
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