MĚsTsKÁ
čÁsrpnlHn-Ltsuš

Úřad městskéčásti
odbor správy majetkua investic
Libušská
35
142oo PRAHA4 - L|BUŠ

obálek s nabídkami(dálejen
Protokol o otevírání

Sb.,o
v souIadus s73 zákonaě,.,.3712006
,,protokol..)
veřejných zakázkách, Ve znění pozdějšíchpředpisů

Zadavatel:
MěstskáčástPraha.LibuŠ
Libušská351200'14200 Praha4 - Libuš
|Č:00231142
Zastoupena:
Mgr.JiřímKoubkem- starostou

rozsahu
Veřejná zakázkama|ého

zadávaná jako zakázka ma|éhorozsahu v sou|aduse zákonemč.737/2006Sb.,o veřejných
předpisů(dá|ejen ,,zákon.,)
'
zakázkách,Ve zněnípozdějších
Zadavate|přija|V sou|adus ustanovením
$ 69 odst.6 zákona do konce |hůtypro podání
nabídek3 nabídky,
kterézapsa|do seznamu
by|ozapočato
dne 17. 9. 2013 v 10,.l5hod na ÚMČ Prahaotevírání
obá|eks nabídkami
Komiseprootevírání
obá|ek(dá|ejen obá|kovákomise)by|a
Libuš,Libušská1, Praha-Libuš.
jmenovánav souIaduse zákonem.
zadavateIem
obá|kovákomisese seš|aV tomtoS|oŽení:
bytem:Tovární39,26601Beroun
Ing. Ivo Pujman (vecloucí
OSMI)
bytem:Korycany51'27745p. Užice
Ing. Jindřich Sochůrek(tajemníkUMC)
OSMI)
ŠárkaPichová (reÍerenÍ
Marta Hrubd (řeclielka školky)

bytem:Zbudovskti 762/5,I42 00 Prah a 4-Libuš
bytem:Ke Smejkalu 243, 149 00 Praha -Seberov

komise:
Proh|ášení
č|enů

proh|ášení
čestné
VŠichni
komisese seznámilise seznamemuchazečů
a podepsa|i
č|enové
o nepodjatosti(v příloháchprotokolu).
VoIbapředsedv:
jednoh|asně
předsedouIng.|vo Pujmana
zvo|i|i
Členové
obá|kové
komiseh|asováním

>rranat/J

MĚsTsKÁ
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Úřad městskéčásti
odbor správymajetkua investic
Libušská
35
pRnHn
q - LtguŠ
ta2 oo

Po skončení|hůtvpro podánínabídekbvlv zadavate|idoručenvnížeuvedenénabídkv:
Pořadové
čísIo
nabídky

1.

2.

Název
uchazeče

Adresa síd|a/místa
podnikání/bydliště

SARK
Za ja|ovým
engineering
dvoremí949/7aí42 00
|č:27880214
Praha 4
KLEMPíKSTAV, s.r.o.,5
|č:26í84087

P|zeňská1270197'Praha
5

Nabídkaje
nepoško.
zená a je
zavřená

Nabídka
Nabídka
podána
doručena
v českém
v termínu
jazyce

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Přijatéobá|kys nabídkami
by|yřádněuzavřené,
označené
názvemveřejnézakázky
obálková komise přistoupi|ak očís|ování
a otevírání
obá|ekv tom pořadí,V jakémby|y
doručeny
a zapsánydo seznamudoručených
a přijatých
nabídek.
Všechnypřijaté
nabídky
by|yv rámcičinnosti
obá|kové
komiseotevřenya zkontro|ovány.
Po provedeníkontro|yúplnostikaŽdénabídkyobá|kovákomise zapsa|a, zda každá
poŽadavky
z nabídeksp|ni|a
na níkladené
Ve VýzVěk podánínabídek.
otevírání
obá|eks nabídkami
by|oukončeno
dne 17.9. 20í3'V 10'30.
protoko|u
spráVnosta úp|nost
o otevírání
obá|ekstvrzujísvým podpisemvšichnič|enové
obá|kové
komise.
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Pří|ohvprotoko|uo otevírániobá|ek s nabídkami:
í. Proh|ášení
o nepodjatostivšechělenůkomise- 4 ks (kaŽdýprohlási|spo|ečněpro práci
v obá|kovéi Hodnotící
komisi)

Jménoě|en/náhradníka
obá|kové
komise

Podpisč|en/
náhradníka
obálkové
komise

W

Ing.lvo Pujman
Ing.JindřichSochůrek
Pichová Sárka
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