
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 479 
ze dne  10.4.2007 

k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o přidělení veřejné zakázky - na zhotovení díla 
"Soubor staveb Městského okruhu - stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9515 
Myslbekova - Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar - 
Pelc Tyrolka, technologická část", zahájeného dne 23. 6. 2006 oznámením otevřeného řízení 

na centrální adrese pod. č. 50023489 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného na veřejnou zakázku na 
zhotovitele díla "Soubor staveb Městského okruhu - stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. 
stavba, stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most - 
Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, technologická část", podle zákona č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), 
uvedenou v důvodové zprávě a jejích přílohách 

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

pořadí nabídek uchazečů uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení 

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

o přidělení veřejné zakázky na zhotovení díla "Soubor staveb Městského okruhu - stavba 
č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most, stavba č. 
0080 Prašný most - Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka, technologická 
část", v otevřeném řízení podle zákona uchazeči ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499, 
190 02 Praha 9, IČ: 00565997, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější na základě dílčích kriterií a jejich vah uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
usnesení a stanovených zadavatelem v oznámení zadávacího řízení 

 



I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - OMI MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky s uvedením náležitostí podle 
ustanovení § 65 odst. 2 zákona 

Termín: 13.4.2007 

2.  uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, kterému byla přidělena veřejná zakázka dle 
bodu III. tohoto usnesení 

Termín: 15.5.2007 

3.  učinit právní kroky související s přidělením zakázky a uzavřením smlouvy o dílo 

Termín: 22.5.2007 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Šteiner  
Tisk: 3115  
Provede: MHMP - OMI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

 
 
 



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0479  ze dne 10. 4. 2007 
 
Otevřené řízení, vyhlášené na veřejnou zakázku  na zhotovení díla – „soubor staveb 
Městského okruhu – stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9515 
Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079 
Špejchar – Pelc Tyrolka, technologická část“ zahájeného dne 23. 6. 2006 oznámením 
otevřeného řízení na centrální adrese pod.č. 50023489 podle zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pořadí nabídek doporučené hodnotící komisí veřejné zakázky včetně uvedení údajů, které byly 
předmětem hodnocení. 
 

1.   ČKD PRAHA DIZ, a.s. , Kolbenova 499, 190 02 Praha 9 

 
Nabídková cena   s  DPH                        4 497 464 821,- Kč 

Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty 

            Individuálních  vyzkoušení jednotlivých prov. souborů v Kč/den                20 000,- 

Komplexní vyzkoušení technologické části souboru staveb v Kč/den        200 000,- 

 

Délka záruční doby 

Silnopr. a slabopr. zař., transformátory, rozvaděče, osv., toč. stroje, servopohony, 

čerpadla, ventilátory, videodetekce atd. v měsících    42 

Silnopr. a slabopr. kabel  rozv., ocel. konstr. v měsících   60 

   

 

2.  Metrostav , a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 
 
Nabídková cena   s  DPH                        4 640 536 448,- Kč 

Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty 

            Individuálních  vyzkoušení jednotlivých prov. souborů v Kč/den                12 000,- 

Komplexní vyzkoušení technologické části souboru staveb v Kč/den        150 000,- 

 

Délka záruční doby 

Silnopr. a slabopr. zař., transformátory, rozvaděče, osv., toč. stroje, servopohony, 

čerpadla, ventilátory, videodetekce atd. v měsících    37 

Silnopr. a slabopr. kabel  rozv., ocel. konstr. v měsících   54 
 
  
Kriteria pro zadání veřejné zakázky : 
 
Nabídková cena bez DPH      40 % 
 

Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty                   30 % 

Z toho 60% Individuálních  vyzkoušení jednotlivých prov. souborů v Kč/den                 
Z toho 40% Komplexní vyzkoušení technologické části souboru staveb v Kč/den         
  
Délka záruční doby       30 % 
Z toho  60%, Silnopr. a slabopr. zař., transformátory, rozvaděče, osv., toč. stroje, 

servopohony, čerpadla, ventilátory, videodetekce atd. v měsících  
Z toho    40%,   Silnopr. a slabopr. kabel  rozv., ocel. konstr. v měsících  

 
  


