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Oznámení o v běru dodavatele
(vyhotovenévsouladus$50zákona č. 13412016 Sb.,ozadáváníve ejn 'ch zakázek

(dále jen ,,zzYz")

Název ve einé zakázky:
,,TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikacív lokalitě Na Močále"
Ve ejná zakázka malého rozsahu na dodavatele sluŽeb _ zhotovení projektové dokumentace

Zadavatelz
Městská část Praha-Libuš, Libušská 351200, 142 00 Praha 4 _ Libuš
IČ: 0023 l!42, DIČ: CZOO23I142
Zastoupená Mgr. Ji ím Koubkem, starostou MČ

Zadavate| tímto v souladu s $ 50 ZZYZ oznamuje' že
v zaďávacím tízení na ve ejnou zakázku malého rozsahu
spol. S r.o.' IČ: 4O763439.

V souladu S $ 50 ZZYZ zadavatel dále uvádí:

o Identifikační ridaje vybraného dodavatele

vybranym dodavatelem, jehož nabídka byla
vybrána. byla nabídka společnosti PONTEX'

nazev sídlo Právní forma
PONTEX, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 1l2 - společnost s ručením

omezenym

odrivodnění vyběru vybraného dodavatele
- Vybrany dodavatel splnil požadovanou základni a profesní zp sobilost p edložením: Čestného

prohlášení ze ďne 6.4.2017 a Vypisem ze seznamu kvaliťrkovanych dodavatelťr ze dne 20. l.
2017 a p edložil ri edně ově enou kopii tohoto dokladu.

- Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnější nazťkladé
těchto hodnotících kritérií :

a) Celková nabídková cena za všechny ťaze (I+II) bez DPH . , . .váha 90%.
b) Kritérium kvality - lh ta dodání DZSP vč. VV a kontro|.rozp. vč,. prtvkum a podklad ,

stanoven á v tydnech po datu podpisu Smlouvy o dílo . . .vi ta 10%.

- o v;iběru nejvyhodnější nabídky bylo rozhodnuto Radou městské části Praha_Libuš na
zasedéní konaném ďne 25.4.2017 _ Usnesení č. 84l20I7.
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Vyhodnocení všech podanych nabídek:

Poučení o lhritě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyběru nejvhodnější nabídky se nep ipouští.

M

i.í
4:{*".

staros MČ Praha-Libuš
Y Prazedne: ,). S: Jt+ig

Po adí
podanych
nabídek

Nabídková
cena
celkem bez
DPH

Dosažené
body

Lhrita dodání
DZSP v
t'dnech

Dosažené
body

Dosažené
body
celkem

V 'sledné

po adí

1.VIN
CONSULT
s.r.o.

93 000,00 46,44 22 4,5 50,94 3.

2.PONTEX,
spol. s r.o.

483 000,00 90 10 l0 100 1.

3.D PLUS
PROJ., A

INŽ. a.s.

635 000,00 68,45 12 8,33 76,78 )
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