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Protoko|o hodnocenínabídek
V souladu se zákonem č.13712006
sb., o veřejných
zakázkách,Ve zněnípozdějšíchpředpisů
Zadavztel:
Městskáěást Praha.Libuš
Libušská351200,
14200 Praha4 - Libuš
|Č:00231142
Zastoupena:
Mgr.JiřímKoubkem- starostou
Veřejná zakázka ma!ého rozsahu
..Výměna a zateplenístřešníhop|áštěa nové ktempířsképrvkv na obiektu MŠK
Lukám.Praha4-Libuš..
zadávanájako zakázka ma|éhorozsahuv sou|aduse zákonemč' 13712006
Sb., o veřejných
předpisů
(dá|ejen ,,zákoď.)
zakázkách,ve zněnípozdějších
.
obálkovákomisepředa|ak posouzení
a hodnocení
ce|kem5 (pět)nabídek.
Posouzenía hodnocení
obá|eks nabídkami
by|ozapočato
dne 2. 6. 2015 v 14,30hod. na
jmenována
zasedacímístnost
ÚvtČprana-Libuš,
K Lukám664, Hodnotící
by|azadavate|em
v sou|adu
se zákonem.
Hodnotící
komisese sešlav tomtos|oŽení:
Ing' Jindřich Sochůrek(tajemníkÚttčl
bytem:Korycany 5t,27745p. Úžt""
píSórka Pichovó (pověřenávedením
osMD bytem:Zbudovskó762/5,I42 00 Prah a 4 -Libuš
Ing. Jaroslav Brychta (technickýdohled)

bytem:Devonskó 3, Praha 5

Vo|ba předsedy:
Č|enovéobá|kové komise h|asováním zvo|iIi jednoh|asně předsedou tng. Jindřicha
Sochůrka
Proh|áŠení
komise:
č|enů
Všichnič|enové
komise se seznámi|ise seznamem uchazečů
a podepsa|ičestnéproh|ášení
o nepodjatosti (v přílohách protokolu).
Komise posuzova|a5 (pět)nabídek.
Popis způsobu hodnocenínabídek:
Komise zkontro|ova|a
nabídkya konstatuje,že.
Nabídka č.4 před|oŽi|anabídku na jinou veřejnou zakázku, hodnotícíkomise ji oznaěi|aza
zmatečnoua s posuzováníji vyřadi|a.
ostatnínabídkysp|ni|ypředpok|adya kritériazadávacídokumentace.
Komise hodnoti|a,
Že nejniŽší
nabÍdkaneobsahujemimořádněnízkounabídkovou
cenu a to
Že:
tak,
.
os|ovi|afirmu s nejniŽší
nabídkovoucenou pro dop|něnía vydáníproh|ášení
oh|edně
nízkéceny u někteých poloŽek.'.K po|oŽce na |ikvidaciodpadu firma sdě|i|a,Že jí byla
předloŽena chybná nabídka v přípravě cenové nabídky,toto do|oŽi|aproh|ášenímfirmy
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přistoupit,
Domečekodpadys.r.o.Komisena navýšení
firmatotoakceptujea
ceny nemůŽe
podmínek.
v soutěŽizůstávái za těchto
Seznam posouzenÝch nabídekseřazené podle nabídkovécenv. iako iediného
kritériapro vÝběr zhotovitele
Profesní
Pořadové
Název
Adresa sídla/místa Prohláš předpok
Gena v Kč bez DPH
číslo
podnikání/bydliště ení$53
uchazeče
lady
nabídky
STAV.
INVESTA
U Habrovky247111,
s.r.o.
Praha4
|č:27083250

ano

ano

3.

Decorum
stavbyrekonstrukce
lC:26421259

ano

ano

5.

Klempík
- stav s. r. o.
|č:26184087

ano

ano

2742 259'.Kě

ano

ano

3 679 993,6,.Kč

1.

2.

Koste!nínáměstí
276,
Praha 5

Jindřic h
Parus s.r.o.
!č:41879236

Plzeňská,
'1270t97
Praha 5

Ostrov 38,
Prachatice

1796.427,.Kč,

2082 0í3,0 8 ,.K č

Komise doporuěi|azadavate|ivybratnej|evnější
nabídku,která sp|ni|aveškerépředpok|adya
pro
kritériad|e zadávací dokumentace
zadáni veřejnézakázky a to,'

STAV.INVESTA
s.r.o.
|č:27o83250

komise
Jménoč|enhodnotící
Ing.JindřichSochůrek
pí Sárka Pichová

Ing.JaroslavBrychta

U Habrovky
247111,
Praha4

1796.427,-Kč

Podpisč|en
hodnotící
komise
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