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ZPRÁVA o PoSOUZENín HonNOCENí ruaníurx

podaných v rámci výběrového řÍzenÍ

na akci

,,Revitalizace hřiště Nad Madřanskou roklí - ll.'o

vyhláŠené dne 15'06'201 1 Městskou částí Praha - LibuŠ.

Zadauatel: Městská část Praha-Libuš
Sídlo zadavatele: Úřad městské části, Libuňská 35,14200 Praha 4 _ LibuŠ
lÓ zadavatele: 2311 42
osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří Koubek
Forma zadávacího řízení'' SoutěŽ nazpracováni zakázky (podle zákona o veřejných

zakázkách zakázka m alého rozsah u )

Název zakázky
,,Revitalizace hřiště Nad Modřanskou roklí. ll."

Komise pracovala ve sloŽení:

Předseda:

Mgr' Jiří Koubek (starosta)

Členové:
RNDr. Jiří MaŠek (tajemník)

lng. Pavel Macháček (místostarosta)

lng. Zuzana Ku ryviálová (M Ó-oŽPD)
lng' arch. Zdeněk KříŽ (MÓ-OSMl)

a během své činnosti se sešla na 1' jednání dne 12.7.2011 ve 14:00 hod, z něhoŽ pořídila tuto
zpráuu'

l' Zadavatel vyzval těchto 6 uchazečů:

COLMEX s.r.o.
Kubelíkova 1224142

130 00 Praha 3

ANToŠ s.r.o.
Na Perchtě 'l63'1

51'1 01 Turnov

FLORA sERVls' Straka Lubomír
Faměrovo nám' 29

618 00 Brno

LUCAS s.r.o.
Shiran Tower, LuŽná 7 1612

Mgr. Lenka Moštěková - TOJA
Evropská 24

160 00 Praha 6

Hřiště, s.r.o,
Atriová 2

621 00 Brno-lvanovice

HAGS Praha, s.r.o.,
ing. Nad'a Kjellberg
Pučova 171666

158 00 Praha 5



160 00 Praha 6

ll. Komise převzala k posouzení a hodnocenÍ od zadavatele (od Komise pro otevírání
obálek) následujícÍ4 nabídky s těmito pořadovými čísly:

1' LUCAS s.r.o., Půlkruhouá27 ,160 00, Praha 6

2. ANTOŠ s.r'o., Na Perchtě 1631,511 01 Turnov
3. COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224142,130 00 Praha 3

4. - vyřazena
5' FLORA sERVlS, Straka Lubomír, Faměrovo nám' 29,61B 00 Brno

lll. Komise u 4 nabídek kontrolovala splnění kvalifikačních kritériÍ a splnění podminek
výběrového řÍzení po formální stránce:

Nabídka poř. č. 1 - LUCAS s.r.o., Půlkruhová27,160 00, Praha 6, tČo: +gs3sz'tt:. údaje o uchazeči - předloŽeno
. čestné prohlášení uchazeče - předloŽeno
. doklad o právnísubjektivitě uchazeče - předloŽeno
. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče/ odpovědné osoby - přeloŽeno
. kritéria a doklady pro prokazování ekonom. a fin. předpokladů - předloŽeno
. reference uchazeče s osvědčeními objednatelů - nepředloženy reference

adekvátní k předmětu zakázky
. návrh realizace zakázky - není v souladu se zadávací dokumentací (herní prvky)
. záručnÍ doby na jednotlivé součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosné

/kovové/ části, na pohyblivé části) _ předloŽeno
. návrh smlouvy o dílo - předloŽeno
. cenová nabídka - předloŽeno

Uvedená nabídka nesplniIa po formální stránce podmínky výběrového řízení'

Nabídka poř' č' 2 - TR ANTOŠ s.r.o , Na Perchtě '1631, 511 01 Turnov, lČo:4815258z:
. údaje o uchazeči - předloŽeno
. čestné prohlášení uchazeče - předloŽeno
. doklad o právní subjektivitě uchazeče - předloŽeno
. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče/ odpovědné osoby - přeloŽeno
. kritéria a doklady pro prokazování ekonom. a fin. předpokladů _ předloŽeno
. reference uchazeče s osvědčeními objednatelů - nepředloŽeny reference

adekvátní k předmětu zakázky
. návrh realizace zakázky - nenív souladu se zadávací dokumentací (herní prvky)
. záruční doby na jednotlivé součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosné

/kovové/ části, na pohyblivó části) - předloŽeno
. návrh smlouvy o dílo _ předloŽeno
. cenová nabídka - předloŽeno

Uvedená nabídka nesplnila po formálnístránce podmínky výběrového řízení'

Nabídka poř. č. 3 - COLMEX s.r.o', Kubelíkova 1 224142,130 00 Praha 3, lČo',29037221''
. údaje o uchazeči - předloŽeno
. čestné prohlášení uchazeče _ předloŽeno
. doklad o právnÍ subjektivitě uchazeče - předloŽeno
. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče/ odpovědné osoby - přeloŽeno
. kritéria a doklady pro prokazování ekonom. a fin. předpokladů - předloŽeno



r reference uchazeče s osvědčeními objednatelů - předloŽeno

. návrh realizace zakázky - nenív souladu se zadávací dokumentací (herní prvky)

. záruční doby na jednotlivé součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosné

/kovové/ části, na pohyblivé části) - předloŽeno

' návrh smlouvy o dílo - předloŽeno
. cenová nabídka - předloŽeno

Uvedená nabídka splniIa po formální stránce podmínky výběrového řízení.

Nabídka poř. č' 5 - FtoRA SERVIS, Straka Lubomír, Faměrovo nám. 29, 61B 00 Brno,

ICO: 11484497

' údaje o uchazeči - předloŽeno

' čestné prohlášení uchazeče - předloŽeno

. doklad o právní subjektivitě uchazeče - předloŽeno

. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazečei odpovědné osoby - přeloŽeno

. kritéria a doklady pro prokazování ekonom. a fin. předpokladů - předloŽeno

. reference uchazeče s osvědčeními objednatelů - nepředloženy reference

adekvátní k předmětu zakázky
. návrh realizace zakázky - nenív souladu se zadávacídokumentací (herní prvky)

. záruční doby na jednotÍivé součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosné

/kovové/ části, na pohyblivé části) - předloŽeno

. návrh smlouvy o dílo - předloŽeno

. cenová nabídka - předloŽeno

Uvedená nabídka nesplnila po formální stránce podmínky výběrového řízení.

Závěr formální kontroly nabídek: Ze 4 nabídek nepostupuje k hodnocení Žádná nabídka.

tv, Komise nehodnotila Žádnou z nabídek.

Závěr komise a doporučení MČ Praha-Libuš:

Všichni členové jednotlivě a komise jako celek doporučuje MČ Praha _ Libuš: Zrušit tuto soutěŽ

bez udání důvodu. Žaana z nabídek nebyla úplná a nesplnila všechny poŽadavky uvedené v

zadáuaci dokumentaci.

Skončeno a podepsáno dne: 12.7 '2011 v 14:25 hod

Mgr. Jiří Koubek (starosta)

RNDr' Jiří Mašek (tajemník)

lng. Pavel Macháček (místostarosta)

členů Komise:



:.?.......lng' Zuzana Ku ryviálová 1tvtÓ-oŽro1

lng' arch. Zdeněk KříŽ (MÓ_OSMl)


