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Yáňený pane inženlire,

dne 2.8.2013 byla Úradu městské črásti Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zékona č. 10611999 Sb., o svobodném pffsfupu k informacím, v níž žádáte o
poskytnutí těchto informací :

1) Žaaam o sdělení podmínek výběrového řízení/veřejné soutěže pro zpracování projehu
parkoviště, které má být vybudovóno na místě současného dětského hřiště (parcelní č.
] 81 8/1 5 3) na sídlišti Košík - kdy bylo toto řízení vyhlášeno, jalrym způsobem, kdy bylo
uzavřeno, kolik osob (právnicbých či fyziclqlch) předložilo návrh projehu, jaka byla
hlavní lvitéria a kdo prováděl hodnocení přihlášených návrhů. Dále žádám o
předložení zdůvodnění uýběru autora'proj eWu.

2) Pokud nebyl projekt zpracován na záHadě veřejné soutěže, sdělte důvod, proč tomu
tak nebylo,

' 
Žaaam o sdělení jména a identifikačních údajů QČO, DIČ, adresa) autora projektu
parkoviště na sídlišti Košík na místě současného dětského asfaltového hřiště.

4) Žaaam o sdělení celkové ceny, která byla zaplacena za vypracování projehu a o
sděIenÍ, zjalEch prostředků byla cena za vypracování hrazena (rozpočet městské
části?, jiné zdroj e - uvedte jaké).

5) Jahi je cena realizace výše uvedeného projektu, z jalqlch prostředlců bude hrazena,
6) Jabý je časovy harmonogram a v jakém stádiu realizace je uvedený projekt.

Vaše žádost byla kanceláří úřadu a tajemníka postoupena k přímému vyřízeni odboru
kontrolně právnímu a interního auditu.

K uvedené žádosti Vám na zá./r.ladě vyjádření odboru majetkového sdělujeme následující:

Výběrové řízenína zhotovení projektové dokumentace na,,Parkoviště - Chudenická ul."
bylo vyhlášeno v souladu se zákonem ě. 13712006 Sb., o veřejných zakánkách, ve znéní
pozdějŠÍch předpisŮ. Jednalo se o veřejnouzakázkuna služby malého rozsahu. Dne20.8.2012
byly'písemně vyzvány 4 projekční kanceláře: ASTRA projekt - Ing. Eva Mohelnická IČ:
24227820, Sl-za projekt s.r.o. IČ: 285l1263, Sinpps s.r.o,IČ: 6258$j2,Ing. Karel Čurin tČ:
ll234l99. Ve stanoveném termínu byly doručeny tři nabídky (Sinpps s.r.o., Ing. Karel Čuřín,
ASTRA projekt s.r.o.). Hodnotící kritérium byla nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek
bylo provedeno dne 29.8.2012 hodnotící komisí ve složení Ing. arch. Igor Filipovič, Michal
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Frauenterka, Mgr. AleŠ Cejnar. Tato hodnotící komise doporučila zadavateli- Radě městské
Části Praha 15 výběr nejvhodnější nabídky podle pořadí l. Sinpps s.r.o., 2.Ing. Karel čuřín, 3.
ASTRA projekt s.r.o.

Rada městské části Praha 15 syým usnesením č. R - 929 ze dne 5.9.2012 schválila
Přidělení veřejné zakázky na služby matého rozsalru Projektová dokumentace na ,,Parkoviště
- Chudenická ul." uchazeči Sinpps s.r.o., Antala Staška l85gl34, 140 00 praha 4, Ič:
62584332 (viz příloha této odpovědi).

Celková cena za áotovení projektové dokumentace činí 430 800,- Kč vč. 20 % DpH,
dosud bylo z rozpočtu Městské části Praha 15 hrazeno 138 240,- Kč.

Cena realizace stavby bude řešena v nímci projektu pro provedení stavby a bude hrazena
zrozpočtuMěstské časti Praha 15.

Uvedený projekt se nachiaí ve fázi územního řizení. Projektová dokumentace
k Územnímu řízení byla rozeslána dotčeným orgránům v roce 2012, v souěasné době chybí
Pouze smlouva s PraŽskou teplárenskou as. pro kladné vyjádření této organizace a po jejím
schválení bude moci být podána žádosto vydaní územního roáodnutí.

S pozdravem

vedoucí odboru kontrolně právního
a interního auditu Úuč praha 15

Příloha:
UsneseiúRMČP.raba 15 č, R- 929,zedne5S2tl2
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Nazev:

RAI}A nnĚsrsxÉ čÁsn PRAIiA 15

U§NE§ENÍ
Rady městské časti Praha 15

číslo R - 929
ze dne 5.9.20t2

Prajelaová dola,mentace na ,,Parlraviště - Chudeniclw ul.", Praha Ia

R a d a městské části Praha 15

a) bere na vědomí' 1. informace o průběhu radávánl veřejné ?akfuky malého rozsahu

2. informaci o vyhodnocení doručenýchnabídek

b) schvalu
1.

.. .. O}d paiistit vzauř3ai Smlouvy o dílo dl9 bq$,b)?.,Qfol_!Lges9írí

ž:#š:íďÁ*
pověřuje
Ýedoucího OM k podpisu snrlouvy o dílo dle bodu b) 2. tohoto usnesení

Ing. Pave!, K l,e g a
starostaMC Praha 15

/-/-J
Ing. Jana č 

"r[oa_1. ztístupkyně starosty MC Praba 15

Předkladatel: Michal Frauenterka,radní
Zodpovídá: Mgr. Aleš Cejnar, vedoucí OM
Na ýědomí: OM, OE

tvaluie
přidětenl vveřeiné zakázf<v na služby malého rozsahu proiektová dokumentace na

tě j Chudenicí<á u[." V-souladu soříslŇnÝm-ustanovením zákona č.,,Parkoviště 
j Chudenická u[." V-sodadu spříslušným-ustanovením zákona č.

ÍZlnlae Sb., o veřejných ?ulká"llách, yplaúi4 znéní uchazeči §inpps s r. o.,
,,ťalfioYlste - UnucíerucKa u[.- v sorilaqu § pnslusnym u$anoveil
ÍllnOae Sb., o veřejných zakádeách, vplaúém znéní uchazeči Si
Antala staškď 1 85 9 B4.7 40 00. praha 4, lČ: 62584332, ,

vrrlamem zne
,lČ:62584332

lílpp§ s r. o.,

2. uzavření Smlouw o dílo mezi MČ Pratra 15 a Sinpps s r. o., Arttala Staška
1859 13 4, 1 40 00, ?raha 4, IČ : 625W332 na áotovení biojektové dokumentace na
,,P arkoví ště Chuitenicka"' 7a. certu 43 0. 8 00,- Kě vě. 20 6/0 ĎPH
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