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Y Praze dne 10. zéři 2011

OZI{AMENI O VYSLEDKU
,V.Y"

VYBEROVEHO RIZENI

ve smyslu $ 12 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných za,kízkích v platném zněni,

dále jen
,ozákon''

Městská část Praha-Libuš



oZNÁMENÍ o výslrDKU vÝgĚnovÉHo Řízrruí

z nabídek podaných v rámci výběrového řízení

na akci

,,Rekonstrukce a aprava povrchu venkavnÍho sportoviště a dětského
hřiště při ZS L.Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice"

vyhlášené dne 6.7.201'1 Městskou částí Praha - Libuš.

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš
Sidlo zadavatele: Úřad městské části, Libuňská 35,142 00 Praha 4 - Libuš
lÓ zadavatele: 00 23 11 42
osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří Koubek starosta
Forma zadávacího řizeni: SoutěŽ na zpracováni zakázky (podle zákona o veřejných

zakázkách zakázka m alé ho rozsah u )

Název zakázky

,,Rekonstrukce a aprava povrchu venkovního sportoviště a
dětskóho hřiště při zŠ L.Coňka 40, 142 a0 Praha 4 - Písnice"

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesenim rady MČ Praha-Libuš dne 13.9,20'1 '1 o výběru
vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučenim hodnotící komise takto: Vítěznou nabídkou se
stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka č.1 firmy Vl-DA lnvest,a's., Libocká 258122,

162 00 Praha 6. Zadavatel rozhodl s touto firmou uzavřit smlouvu na zakázky , na kterou bylo
vypsáno toto výběrové řizeni'

odůvodnění

Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedené soutěŽe
na zpracováni zakázky na základě posouzení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
jmenované v souladu s interními směrnicemi k následujicimu závěru: vybrat jako vítěznou,
nabídku, kteráseumístila1.vpořadí,nabídkuč.1,VI-DAlnvest,a.s.,Libocká258122,16200
Praha 6 a uzavřít s vítěznou firmou smlouvu na realizaci zakázky.



Nabídková cena vč' DPH (max 1 379 368 Kč)

Nabídka
č.

Zájemce Vlísto 0ena
Cena
(max
50bodů )

1. Vl-DA lnvest a.s. Praha 6 'l 150 354'80 Kč 50

2. SUITA s.r.o. Praha 4 1 604 811'00 Kč 36

Nabídka
č.

Záruka stav.práce, povrch sporto viště, trampolína( měs') Dřevěné prvky-záruka(měs)
Záruka
(max
30bodů)

1 VI-DA Invest a.s. 73 120 30

2 SUITA s.r.o. 60 60 24,7

Délka realizace max 1 měsíc

Nabídka
č.

Délka výstavby
(dny)

Délka výstavb1
(max 20bodů)

Celkem
bodů

Pořadí

1. Vl-DA lnvest a.s. 23 20 100 1.

2. SUITA s.r.o. 25 18,4 79 2.



Zadavatel na základě provedeného posouzeni rozhodl o výběru vítězné nabídky v souladu se

závěrem a doporučením hodnotící komise takto: vítěznou nabídkou se stává nabidka , která se umístila

1' v pořadínabídka č.1' firmy Vl-DA lnVest,a,s., Libocká 258122,162 00 Praha 6. Zadavatel rozhodl

s touto firmou uzavřít smlouvu nazakázku, na kterou bylo vypsáno výběrové řizeni'

Zadavatel tímto děkuje všem uchazečům za zpracované a podané nabídky.

Poučeni:

U zakázek malého rozsahu nejsou námitky ze zákona připustné'

V Praze dne 10,9,201 1

Mgr. J


