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Protokol o oteviráni obáIeks nabídkami(dá|ejen

v souladus s73 zákonač,.13712006
Sb., o
',protokol..)
veřejných zakázkách,ve zněnípozdějšíchpředpisů

Zadavatel:
MěstskáčástPraha-Libuš
35l2o0,14200 Praha4 - Libuš
Libušská
|Č.oO231142
Mgr.JiřímKoubkem- starostou
Zastoupena:
Veřejná zakázka ma|éhorozsahu
.. VÝměna a zateplenístřešníhoptáštěa nové k|empířsképrvkv na obiektu MŠ
K Lukám. Praha 4 - Libuš..
sb., o veřejných
zadávanájako zakázkama|éhorozsahuv sou|aduse zákonemč.13712006
předpisů(dálejen ,,zákon,,)
.
zakázkách,ve zněnípozdějších
Zadavate|přija|v sou|adus ustanovením
$ 69 odst.6 zákona do konce |hůtypro podání
(pět)
nabídek5
nabídek,
kterézapsa|do seznamu.
otevíráníobá|eks nabídkami
by|ozapočatodne 2. 6' 2015v 14,00hod na ÚuČ PrahaLibuš,zasedacímístnostK Lukám 664. Komise pro otevírání
obálek (dá|ejen obá|ková
jmenovánav sou|aduse zákonem.
komise)by|azadavatelem
obá|kovákomisese sešlav tomtosloŽení:

Ing.JaroslavBrychta(technickýdohled)

bytem:Devonskó3, Praha 5

Vo|bapředsedv:
předsedoutng' Jindřicha
obá|kové
komiseh|asováním
zvo|i|ijednohlasně
Č|enové
Sochůrka.
Proh|ášení
č|enů
komise:
prohlášení
Všichnič|enové
komisese seznámi|ise seznamemuchazečů
a podepsa|i
čestné
(v příloháchprotokolu).
o nepodjatosti
propodánínabídekby|yzadavate|i
Po skončení
|hůty
nabídky:
doručeny
uvedené
0
Ve stanovené
|hůtě
by|yzadavate|i
tytonabídky
v tomtopořadíjakbylydoručeny
doručeny
na ÚnllČPraha-Libuš.

guš
ruĚsrsrÁčÁsrpRRHR-ll

Úřad městskéčásti
odbor správymajetkua investic
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Pořadové
číslo
nabí.dky

Název
uchazeče
|Č

Nabídka

je
Adresa
sídla/místa
nepoško.
podnikání/bydIištězená a je

Gena bez
DPH v Kč

zavřená,

Nabídka
doručena
v termínu

STAV.
!NVESTA
s.r.o.
lč:27083250

Habrovky
247l1',1,
Praha4

ano

1796 427,Kč

ano

Jindřic h
Parus s.r.o.
|č:41879236

Ostrov 38,
Prachatice

ano

3 679 993,6,Kč

ano

3.

Decorum
Koste|nínám.276,
s.r.o.
Praha4
|č:26421259

ano

2 082013,08,Kč

ano

4.

SARK
Za Ja|ovým
engineering
dvorem 194917a,
s.r.o.
Praha 4
|č:27880214

ano

í 859 488'.
Kč

ano

5.

KLEMP!K
Plzeňská 1270197,
Stav s.r.o.
Praha5
lČ:26í84087

ano

2742 259'.Kč

ano

1.

2.

Přijatéobá|kys nabídkou
by|yřádně uzavřené,
označené
názvemveřejnézakázky
obá|ekv tom pořadí'v jakémbyly
obá|ková komise přistoupi|ak očís|ování
a otevírání
nabídek.
doručeny
a zapsánydo seznamudoručených
a přijatých
obálkové
komiseotevřenya zkontro|ovány.
Přijaténabídkyby|yv rámcičinnosti
.
Po provedeníkontro|yÚp|nostinabídkyobá|kovákomise zapsa|a,zda kaŽdá z nabídek
poŽadavky
sp|ni|a
na ník|adené
ve výzvěk podánínabídek.
otevírání
dne2.6.2015v 14,30hod.
obá|eks nabídkami
byloukončeno
protoko|u
Správnosta úp|nost
o otevírání
obá|ekstvrzujísvým podpisemvšichnič|enové
komise.
obá|kové

Přílohvprotokoluo otevíráníobá|eks nabídkami:
. Proh|áŠení
pro práci v
vŠechč|enů
komise- 3 osoby (kaŽdýprohlási|spo|eČně
o nepodjatosti
obá|kové
i Hodnotící
komisi)

komise
Jménočlenobá|kové

Podpisč|enobá|kové
komise

Ing.JindřichSochůrek
pí Sárka Pichová

Ing.JaroslavBrychta

<€-.L

..1

v)*/
,,

V Praze,dne 2.6. 20í5

