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oZNÁMENí o uíslrDKU yÍgĚnovÉHo ŘizEruí

z nabídek podaných v rámci výběrového řÍzení

na akci

,,Revitalizace hřiště Nad Modřanskou raklí ' il'nn

vyhlášené dne 12'08.2011 Městskou částí Praha _ Libuš.

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš

Sídlo zadavatele: Úřad městské části, Libušská 35,142 00 Praha 4 - Libuš

lČ zadavatele: 00 23 11 42
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří Koubek

Forma zadávacího řízení: SoutěŽ na zpracování veřejné zakázky
( p o d l e záko n a o ve řej n ýc h zakázkách zakázka m a l é h o

rozsahu)

Název zakázky

,,Revitalizace hřiště Nad Modřanskou roklí' ll."

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš dne 30,8.20'1 1 o výběru

vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto: Vítěznou nabídkou

se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka č. 4, firmy TOJA, Mgr. Lenka Moštěková,

Evropská 24, 160 00, Praha 6, Zadavetel rozhodl s touto firmou uzavřít smlouvu nazakázky,

na kterou bylo vypsáno toto výběrové řízení.

0důvodnění:

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 následujícímu závěru: vybrat jako vítěznou

nabídku, která se umístila 1' v pořadí, nabídku č. 4, TOJA, Mgr. Lenka Moštěková, Evropská 24,

160 00, Praha 6 a uzavřít s vítězem smlouvu na realizaci zakázky '



Hodnocení hodnotící komise bylo následujíci:
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Zadavatel na základě provedeného posouZení rozhodl o Výběru vítězné nabídky V Souladu

se ZáVěrem a doporučením hodnotící komise takto: vítěznou nabídkou se stáVá nabídka,

která se umístila 1. V pořadí, nabídka č. 4, firmy TOJA, Mgr. Lenka Moštěková, Evropská 24'

160 00, Praha 6. Zadavetel rozhodl s touto firmou uzavřit Smlouvu nazakázku, na kterou bylo

Vypsáno toto výběrové řízení.

Zadavatel tímto děkuje všem uchazečům za Zpracované a podané nabídky.

Poučení:

U zakázekmalého rozsahu nejsou námitky zezákona přípustné.

V Praze dne 31 .8,2011



Městská část Praha_Libuš

USI{ESEI{I RADY
č. 258 l20II

Rada městské části Praha_Libuš: tt/.11{a'i

L. schvaluje ýběr vítězné ťtrmy, v souladu se závěrem a doporučením
hodnotící komise, nazakázlll malého rozsahu na dodavatele fitness prvků
v rámci projektu ,,Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II" (dále jen
zakázka), kterou se stala ťtrma TOJA, Mgr. Lenka Moštěková, Evropská
24, 160 00, Praha 6,

pověřuje starostu podpisem oznámení o výsledku ýběrového řízení na
zakťa|u,

souhlasí

a) S cenovou nabídku vítězné fi'-y TOJA, Mgr.Lenka Moštěková,
Evropská 24,160 00, Praha 6,

b) s uzavřením smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení akterá
obsahuje všechny požadavky vyplyvající ze zadávací dokumentace
výběrového řízení a z aktualizovaného harmonogramu a právní
správnosti.

)

3.

Jednání R ze dne Hlasování o usnesení Přítomno

30. 8. 20rI řiiato

Založeno na U
dne

31.8.2011 Za|ožíla M.
KratochvíIová

Podpis ! ^t.

f"rwt*V-
Í.tazr,

4. pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 3b tohoto usnesení.


