Rozhodnutí zadavatele o v'ýběru nejvhodnější nabídky
v souladu se zákonem č. 13712006 sb.' o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:
Městská část Praha_Libuš
Libušská 35l2oo' 142o0 Praha 4 - Libuš

lČ:00231142
Zastoupena: Mgr' Jiřím Koubkem _ starostou

Veřeiná zakázka:
,nSnižováníspotřeby energie v MŠKe Kašně Mč Praha-Libuš

- výměnou ústředního
vytápění včetně zdroje tepla za současnévýměny rozvodů vody" zadávaná jako
zakázka malého rozsahu v souladu se zákonem č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")'

je spolufinancován z operačníhoprogramu
ťrojert ,,Snižování spotřeby energie v luŠKe Kašně MČ Praha_Libuš"
Životní prostředí, Prioritní osa: 3' Udržitelnévyužíváni zdrojů energie (FS)' oblast podpory: 3.2 Realizace úspor

energie
cz'1

a

sféry'' 3.2'1' Realizace úspor energie, Projekt:
ýzlta oPzP.
přidělení vyše uvedené veřejné zakázky nížeuvedenému

využitíodpadního tepla

.0213.1 '00l11 '12649

u nepodnikatelské

(registračníčísloprojektu),28'

Zadavatel RozHoDL

vybranému uchazeči.

o

ldentifikačníúdaie vítěznéhouchazeče:
EsPo Tyniště s.
obchodní firm a|jméno.
Sídlo/m ísto podnikání:

NádraŽní 486,

Právní forma uchazeče:

spol. s r. o.

lČ:

2528681

DlČ:

c22528681

51

r. o.
7 21 Tynaště nad

orlicí

1
1

l. ldentifikaění daje uchazeč , jejichŽ nabídka p ijata hodnotícíkomisí a jak byly
nabídky posouzeny ve Íázi splnění kvalifikace, dále spInění požadavk zadavatele
v souladu s q zvou pod podání nabídek a zadávací dokumentací a následně
hodnoceny:

Císlo jednací Mc v knize

PoradoVé

prijetí, zp sob doručení

nabídky

došIépošty, datum, príp. čas

číslo

č.j' 1622120í3, 3. 5. 2013,
12z50 hodo poštou

č. 1

č.j. 162312013, 3. 5. 2013,
13:30 hod, poštou

é.2

č.j. 162412013, 6. 5. 2a13,
8:00 hod, osobně

č.3

ě.j. 162512013' 6' 5. 2013,
8:30 hod, osobně

č.4

č.j. 162612013, 6. 5. 2013,
8:30 hod, osobně

c.5

Název uchazeče

EsPo Tyniště s.
|Č:25286811

r. o.

ALFA COM, s.r.o.

lČ. 25325451
,,JINDRICH PARUS,
voda-plyn-topení"
spol, s r. o.
lČ:4187923
S. V, A. s. r. o.
lČ: 18626467
Tempoterm, spol.
|Č, 42726841

s. r.o.

Nabídková
cena v KČbez
DPH

Vysledek
hodnocení
nabídek

2.388.500,00

1

2.684351,98

4

2.718.803,1

1

5

2.500.000,00

3

2.905.800,66

6

Stra na

Ll2

9

;,'jjl.:il;::fť#

č.j. 162712013, 6. 5. 2013,
8:30 hodn osobně

lE

ťLx'.;xIil]ionarni-*ol

coM/TlP s.í.O.

č.6

|

:;J:,':;--."

2

2.398.387,86

lČ: 45788677

pořadí nabídek:
ll' Výsledek hodnocení nabídek, z něhoŽ bude zřejmé
s výzvou pod
Kvalifikaci splnily všechny nabídky. Požadavky zadavatele v souladu
póaani nabídek a zadáváci dokumentací splnily všechny nabídky'
Bylo hodnoceno 6 nabídek.
h nabídek):
VÝsledek rroonoceni naoioet (
Vysledek
hodnocení
nabídek

Název uchazeČe

EsPo T niště s.

r. o.

Adresa sídla/místa
podnikání/bydliště

Nabídková
cena v Kc bez
DPH

NádraŽní 486,

2.388.500,00

517 21 Tyniště nad

lČ: 25286811

coM/TlP s.Í.O'
lČ: 45788677

DruŽstevní 1395/8'
14A 00 Praha 4

2.684.351r98

S, V. A, s, r. o.
lČ: 18626467

148 00 Praha 4 - Kunratice

Pramenná Č.ev.

2.718.803111

ALFA COM, s'r.o'

Moravské nám .753112,
602 00 Brno

2.500.000r00

lČ.25325451

,,JINDRICH PARUS, voda'

3,

plyn-topení" spol. s r. o.
lC: 4187923

383 01 Prachatice

Ostrov 38,

2.9A5.800166

Tempotermn sPol. s.r.o.

Hudečkova 1097 l12,
140 00 Praha 4

2.398.387,86

lČ.42726841

odrivodněnr
uchazeči:

orlicí

runeivvhoffi

Název uchazeČe

EsPo T niště s.

Í. O.

IČ:25286811

zadání ve einé zakázkv vít
Adresa sídlalmísta
podnikání/bydliště

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Nád raŽní 486,

2.388.500r00

517 21 Tyniště nad

orlicí

21 Tyniště nad orlicí,
Nabídka uchazeče EsPo T niště s. r' o.' Nád raŽní 486, 517
právními predpisy
splnila zákonné a zadávací podmínky, není v rozporu s
iČ,
nabídku obsahujícínejniŽší
aneobsahuje mimorádně nízkou nabídkovou cenu. 'Jedná Se o

'áaáaar
nejvyhodnější.
nabídkovou cenu V Kč bez DPH, která je pro zadavatele cenou
V. Poučenío lh tě pro podání námitek podle:
proti rozhodnutí zadavatele
Námitky proti rozhodnutí o v běru nejvhodnější nabídky nebo
o vyloučeníz
V Praza, dne: 13. 6. 2013

Stra na 212

