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Zprávao posouzenía hodnocenínabídek

v souIaduse zákonem č.,|3712006
Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů
Zadavatel:
MěstskáčástPraha.Libuš
Libušská351200,14200 Praha4 - Libuš
|Č:00231,|42
Zastoupena:Mgr.JiřímKoubkem- starostou
Veřeiná zakázka:
,,ZŠMeteoro|ogická- havarijníopÍavastřešníkrytinypavi|onu,,C..a souvisejicích
k|empířskýchprvků
zadávaná jako zakázka ma|éhorozsahu vsou|adu sezákonem č. 137/2006sb.'
předpisů(dá|ejen ,,zákon..)
o veřejnýchzakázkách,ve zněnípozdějších
.
Projektje financovánz uvo|něnérozpočtové
rezervy HMP z roku 20.11pro úče|y
ZŠMeteoroIog
ická.
rekonstrukce
obálková komisepředa|ak posouzení
a hodnocení
ce|kem5 nabídek'
Posouzenía hodnocení
obá|eksnabídkami
by|ozapočato
dne,|6'.|0.2012ve12,5o
,|.
hod.vzasedacímístnosti
MČ Praha-Libuš,
Libušskáč.p. Komisepro posouzení
a
hodnocenínabídekby|a (dá|e jen hodnotící
komise) by|a zadavatelemjmenována
v sou|aduse zákonem'
Hodnotící
komisese seš|av tomtos|oŽení:
lng.|voPujman- vedoucío odboruSprávymajetkua investicMČPraha-LibuŠ
. referentkance|ářetajemníka
Ing.FruncováV|čková
MČPraha-Libuš
Pí.Šárka
Pichová ref.odborusprávamajetkua investicMČPraha.Libuš
Mgr.ZdeněkBě|ecký- omluven
komise:
Proh|ášení
č|enů
Všichnipřítomní
č|enové
komisese seznámi|ise seznamemuchazečů
a podepsa|i
proh|ášení
čestné
o nepodjatosti(v příloháchprotokolu)'
Vo|bapředsedv:
Přítomní
č|enové
hodnotící
komisehlasováním
zvo|i|ijednoh|asněpředsedou |ng. |vo
Pujmana.
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seznam posouzenýchnabídek:
Komise posuzova|a5 nabídek.Záznam z posouzeníjednot|ivých
nabídekje součástí
příIohč.1 ,ažč.5
Kva|ifikacinesp|ni|y3 nabídky(menovitěDKS s'r.o.,PsotaFrantišek
a ALVA 92 a.s.)
Tito uchazeči
by|ivy|oučeni.
Požadavkyzadavate|ev sou|adus výzvoupod podánínabídeka návrhemsm|ouvy,
kteráby|apří|ohou
výzvyk podánínabídeksp|ni|ydvě firmy'
Seznam uchazečů.kteři prokázaIi sp!něni kva|ifikace i da|ších požadavků
zadavatele:
Pořadové
čísIo
nabídky

Název uchazeče

č'í

FAST STRECHY
s.r.o.
|č:275 37676

c.2

HYDROIZOL
izolace staveb
s.r.o.
lC:25260723

Adresa sídIa/místa
podnikání/bydIiště
Smetanova2065,
547 0'l Náchod
Na Břehách396,
500 1I Hradec
Krá|oVé

Popis způsobuhodnocenizbÝvaiicíchnabídek:
Hodnotícikritériumpro zadáníveřejnézakázkyi
Zák|adnímhodnotícím
kritériem
ie nabídkovácena v Kč bez DPH. D|e tohotokritéria
budehodnocenanabídka.
By|ohodnoceny2 zbyvajicinabídky.
Nabídkyobsahova|y
níŽeuvedenounabídkovou
cenu:
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Pořadové
čísIo
nabídky
ě'2

Název uchazeče

DPH
FAST STRECHY S.R.O.
|č:27537676

c.5

AdresasÍdIa/místa Nabídková
podnikání/bydliště
cena v Kčbez

HYDROIZOLizolace
stavebs.r,o.
lC: 25260 723

Smetanova2065,
547 01 Náchod

977 431,-

Na Břehách396,
500 11 Hradec
Krá|oVé

328 482.-

Že nabídkyneobsahují
mimořádněnízkounabídkovou
Komisezkontro|ova|a,
cenu.
VÝs|edekhodnocenínabídek(ce|kovépořadíhodnocenýchnabídek):
V sou|aduse způsobemhodnocení,kteý zadavate|evymezi|ve výzvě včetnějejích
pří|oh'seřadi|ahodnotící
komisenabídkyv pořadíod nejvýhodnější
k nejméně
výhodné
takto:
Výs|edek
hodnocení
nabídek

č.í

Název uchazeče

DPH

HYDROIZOLizolace
stavebs.r.o.
lC:25260723

č,'2

Adresasíd|a/místa Nabídková
podnikání/bydIiště
cena v Kčbez

FASTsTŘEcHY s.R.o.
|č:27537676

Na Břehách396
500 1'1Hradec
Krá|ové
Smetanova2065,
547 0.l Náchod

328 482.-

977 431,-
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Doporučenihodnotícikomise - doporučení
neivÝhodněiší
nabidkv.zadáníveřeiné
zakázkv vitěznémuuchazeči
jako nejvýhodnější
nabídkututo:
Hodnotící
komisevyhodnoti|a

Název uchazeče
HYDROIZOL
izolace stavebs.r,o.
|č:2526o723

AdresasídIa/místa
podnikání/bydIiště

Nabídkovácena V Kč
bez DPH

Na Břehách396'500 11
HradecKrá|oVé

328 482.-

,1. kteráobsahujenejniŽší
nabídkovou
komisedoporuči|a
cenu bez DPH. Hodnotící
zadavate|i
uzavřítsm|ouvuo dí|os uchazečem.
2. která sp|ni|azadávací podmínkyv p|némrozsahu a jejíŽnabídkaobsahuje
nejniŽší
nabídkovou
cenu bez DPH.
Posouzení
nabídek
bv|oukončeno
dne 16.í0.2012v 13.45hod.
a hodnocení
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Při|ohv protoko|uo otevirániobá|eks nabidkami:
1. Proh|ášení
o nepodjatosti
všechč|enů
komise - 3 ks (kaŽdýproh|ási|spo|ečně
pro práciv obá|kovéi HodnotícÍ
komisi)
2. pří|oha
č2 - posuzování
nabídkyč.1
nabídkyč.2
3. pří|oha
č.3 - posuzování
4. pří|oha
č.4 - posuzování
nabídkyč.3
nabÍdky
č'4
5. pří|oha
č.5 - posuzování
nabídkyč'5
6. přílohač.6 posuzování

uÁ,-,\{a

Jménoč|en/náhradníkaobálkeÉ
komise

I n g lvo Pujman
|ng'FruncováV|čková

V Praze'dne:í6.í0.2012)

k,Jx,iíc)

Podpisč|en/
náhradníka
i*ákoté
komise

'+(,/

Sárka Pichová

/*iŤ/r,
-.-lJý,\,

Mgr. Zdeněk Bě|ecký

omJuven
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