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Protokolo posouzenía hodnocenínabídek
v souladu se zákonem č.í3712006Sb., o veřejnýchzakázkách, ve zněni
pozdějšíchpředpisů
Zadavatel:
MěstskáčástPraha-Libuš
00 Praha4 . Libuš
Libušská351200,142
|Č:00231142
zastoupena:Mgr.JiřímKoubkem- starostou
zadávaná jako zakázka ma|éhorozsahu v sou|aduse zákonem é. 13712006Sb.' o veřejných
předpisů(dá|ejen 'zákon..)
zakázkách,Ve zněnípozdějších
a hodnocení
2 nabídky.
obá|kovákomisepředa|ak posouzení
obá|eks nabídkami
by|ozapoěatodne ,|7.9. 2013v 10'40.v zasedací
Posouzenía hodnocení
Libušskáč.p.1. Komise pro posouzenía hodnocenínabídekbyla
místnostiMČ Praha.Libuš,
jmenovánav sou|aduse zákonem.
(dá|ejen hodnotící
komise)by|azadavate|em
Hodnotící
komisese seš|aV tomtos|oŽení:
Ing' Ivo Pujman (vedoucíOSMI)
.
Ing. Jirulřich Sochůrek(ajemník UMC)
ŠrifkaPichoýá (reÍerentosMI)
Marta Hrubó (ředitelka školky)

b7tem:Tovární 39,266 0] Beroun
bytem:Korycany sI, 277 45p. Úžice
bvtem:Zbudovská 7ó2/5.I42 00 Prah a l-Libuš
bytem:Ke Smejkalu 243, 149 00 Praha -Seberov

Proh|ášení
ě|enůkomise:
proh|ášení
a podepsa|i
čestné
o
Všichnič|enové
komisese seznámi|ise seznamemuchazečů
(v
přílohách
protokolu),
nepodjatosti
VoIbapředsedv:
jednohIasně
předsedouIng.Jindřicha Sochůrka.
komisehIasoVáním
zvoIiIi
Č|enové
obá|kové
Hodnotící
komisi by|ypředánytyto nabídky
Pořadové
čísIo
nabídky

Název
uchazeče

1.

SARK
engineering
|ě:27880214

2.

KLEMPIK.
STAV, s.r.o.,5
|č:26í84087

Cena bez
Adresa sídla/místa
podnikání/bydIiště
DPH

Za jaIovým
dvorem1949l7a 142
00 Praha4

't 996 707,-

PIzeňská
1270197.Praha
5

1 073 342,Kč

Kě

Cena s DPH

2 416 015,50Kč

1298744'.Kě
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Posouzenínabídkyč' í SARK engineering|C:27880214

Požadavky k|adené

SpIněno:

ve výzvě:

ano x ne

|. Kva|ifikacezák|adní

ano

proh|ášení
zakázkáchv p|atném
forma|čestné
d|es 5 zákonao verejných
znění

předpokIady
||.ProfesníkvaIifikační

ano

předpok|ady
|||.Ekonomické a finančníkva|ifikační

ano

forma:\^ýpis
ze ŽR' oR' seznamukvaIifikovaných
dodavate|ů
forma:prohlášenío
obratecha'''

IV.Technickékvalifikačnípředpok|ady:
a) seznam referenčních(obdobnÝch)zakázek
2 rokymin.Vevýši8o0tis' kč
fo|ma.3zakázkyza pos|ednÍ

vzdě|ání
osobyodpovědné
b) doIožení

a) ano
b) ano

forma:diplom, certifikace,atd.

V. Da|šípožadavkyzadavate|e(viz výzva a sm|ouva):
a) nabídkovácena V podrobnostinaceněnéhovýkazuvýměr

podepsanýnávrhsm|ouvyd|epří|ohy
výzvy
b) před|ožený

a) ano
b) ne

Posouzenínabídkyě' 2 KLEMPíK-STAV,s.r.o.,5|Č:26í84087
PožadavkykIadené

SpIněno:

ve výzvě:

ano x ne

|. Kva|ifikacezák|adní

ano

proh|ášeníd|e
zakázkách
v p|atném
forma:čestné
s 5 zákonao Veřejných
znění

předpok|ady
||.ProfesníkvaIifikační

ano

předpok|ady
|||.Ekonomické a finančníkvaIifikační

ano

formaIVýpisze ŽR' oR' seznamu kvaIifikovanýchdodavate|ú

forma:proh|ášenío
ob|atech
a..'

předpok|ady:
|V.Technické
kvaIifikační
(obdobnÝch)
zakázek
a) seznam refereněních
2 rokymin.ve výŠi
800tis' kč
Ío|ma|
3 zakázkyza pos|ední

vzdé|ání
osobyodpovědné
b) do|oŽení

a) ano
b) ano

formardiplom,certifikace,atd.

>Í|anall3
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v. Dalšípožadavkyzadavate|e(viz výzva a sm|ouva):
a) ano
nacenéného
výkazuvýměr
cena v podrobnosti
a) nabídková
b) ano
podepsanýnáVrhsm|ouvyd|epří|ohy
výzvy I
b) před|oŽený

dte výzw:
Hodnocenid|e splněni požadavků
návrhsm|ouvyo dí|od|eč|ánku
8. 5. d výzvy
Nabídkač.,1nesp|ni|a
výzvy
Nabídkač.2 sp|ni|apoŽadavky
Návrh hodnotícíkomise:
pro nesp|nění
všechpoŽadavků
zadavate|euvedenýchve
Nabídkač.1 by|avy|oučena
výzvě.
komisevzh|edemk počtuuchazečů
navrhujezruŠení
výběrového
řízení.
Hodnotící

V P r a z e d, n e :í 7 . 9 . 2 0 í 3

náhradníka
komise
Jménoč|en/
obá|kové
Ing.lvo Pujman
Pichovásárka

Podpisě|en/náhradníka
komise
obá|kové

W---o ,
!,/Í,,.Y
l

Ing.JindřichSochůrek
HorkáMarta

rliwtu
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