
( Poliklinika Prosek a.s.

Zadavatel: Poliklinika Prosek a.s.
se sídlem: Lovosická 40/440 Praha 9
IČ : 28495306
DIČ : CZ28495306
Jednající ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti

Věc: Rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky

Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy prostor v 1. NP objektu
Polikliniky Prosek", na základě výzvy k podání nabídky ze dne 15.1.2015
zadavatel rozhodlo výběru nejhodnější nabídky,

tj. ekonomicky nejvhodnější nabídkou je nabídka

uchazeče č. 7 - AREN VT, s r. o., Sokolská 1474/23
120 00 Praha 2

2. pořadí

uchazeč č. 5 - Z+D stavební společnost, spol. s r.o.,
K rybníčku 13, 190 15 Praha 9

3. pořadí

uchazeč č. 6 - GENEL INVEST spol. s r.o., Na Slovance 4
182 00 Praha 8

4. pořadí

uchazeč č. 3 - PROFISTAV Czech s r.o.,Vinohradská 48
120 00 Praha 2

5. pořadí

uchazeč č. 8 - STAV -INVESTA s r.o., U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

6. pořadí

uchazeč č. 2 - SARK engineering, s r. o., Za jalovým dvorem
1949/7a 14200 Praha 4
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7. pořadí

uchazeč Č. 1 - PAMA, spol. s r. o., Heřmanova713/53a
170 00 Praha 7

Hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů č.1, č.2, č.3, č.5, č.6, č.7 a č.8
z hlediska kritérií ekonomické výhodnosti nabídky s tím, že zohlednila jednotlivá dílčí
hodnotící kritéria a jejich váhy stanovené v zadávací dokumentaci.

Kritérium č.1 - nabídková cena (bez DPH)

uchazeč Č. 1 2409816,- Kč
uchazeč Č. 2 2368423,- Kč
uchazeč Č. 3 2108815,- Kč
uchazeč Č. 5 2198675,- Kč
uchazeč Č. 6 2244565,- Kč
uchazeč Č. 7 1877329,- Kč
uchazeč Č. 8 2214015,- Kč

Kritérium č.2 - reference

uchazeč č.1 - splňuje
uchazeč č.2 - splňuje
uchazeč č.3 - splňuje
uchazeč č.5 - splňuje
uchazeč č.6 - splňuje
uchazeč č.7 - splňuje
uchazeč č.8 - splňuje

Kritérium č.3 - délka záruční doby

uchazeč č.1 - 60 měsíců
uchazeč č.2 - 60 měsíců
uchazeč č.3 - 60 měsíců
uchazeč č.5 - 72 měsíců
uchazeč č.6 - 120 měsíců
uchazeč č.7 - 61 měsíců
uchazeč č.8 - 60 měsíců

- 2 -



-I

Poliklinika Pro sek a.s.

Na základě ohodnocení kriterií provedených členy hodnotící komise bylo nabídkám
uchazečů přiřazeno celkové bodové hodnocení,
uchazeč č.1 - 390,60 bodů
uchazeč č.2 - 394,34 bodů
uchazeč č.3 - 433,90 bodů
uchazeč č.5 - 441,65 bodů
uchazeč č.6 - 437,85 bodů
uchazeč č.7 - 472,70 bodů
uchazeč č.8 - 427,25 bodů, stanovila následně hodnotící komise pořadí úspěšnosti

jednotlivých nabídek.

Zadavatel rozhodlo pořadí nabídek a výběru nejvhodnější nabídky dle doporučení
hodnotící komise. Na základě výsledků hodnocení a stanovení pořadí nabídek proto
zadavatel rozhodlo výběru nejvhodnější nabídky, tj. nabídky uchazeče č. 7, který
předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

V Praze dne 12. 2. 2015
~~ Po . \ka Prosek a.s.
~ . I.Á ~o 000 PRAHA 9bOI/O CMI --q ,-------------1~_E#~ fl~6 ~

Polikliffi~a~ 1~s.
Ing. Jiří Dufek

ředitel společnosti
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