
M ĚsTsrÁ čÁsT PRAHA-LI guš
Úraa městské části
Libušská 35
L42 oo PRAHA a - tlguŠ

oznátmení rozhodnutí o v běru dodavatele
(vyhotovené v souladu s s 50 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání ve ejn; ch

zakázek (dále jen ,,ZZYZ")

Zaďavate|z

Městská část Praha-Libuš IČ: 0023II42
Libušská 351200, 142 00 Praha 4 - Libuš zastoupena: Mgr. Ji ím Koubkem _ starostou

Ve ejná zakázka malého rozsahu na stavebnipráce:

'TV Libuš _ komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále' ulice
BoŽr,JovICKÁ"

Zadavatel tímto v souladu s $ 50 ZZYZ oznamuje, Že vybranym dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacim tízení na ve ejnou zakázku malého rozsahu vybrána a byla pro zadavatele ekonomicky
nejqihodnější, byla nabídka společnosti wALCo CZ spol. s r.o ICz 25640623

odrivodnění v běru vybraného dodavatele
- Yybran dodavatel splnil požadovanou základní a profesní zptisobilost p edložením prosté kopie:

Cestnym prohlášením k ve ejné zakázce malého rozsahu ze dne 30.8.2017, Vypisem ze seznamu
kvalifikovanych dodavatelti ze dne 9.8. 2017 (V pis ze živnostenského rejst íku, osvědčením o
autonzaci pro Ing. Ji ího Weise).

- Vybrany dodavatel p edložil oceněny položkovy rozpočet
- Vybran1 dodavatel p edložil podepsany návrh smlouvy o dílo
- Vybran;f dodavatel p edloŽil3 reference na obdobnou zakáz|<u

- Vybran1f dodavatel p edložil Certifikát o pojištění
- Vybrany dodavatel p edloŽil doklad o sloŽení jistiny na ričet zadavatele

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky v'hodná a neobsahuje mimo ádně
nízkou nabídkovou cenu.

C. Název uchazeče
Adresa sídla/místa
podnikání/bydliště Cena v Kč bez DPH

1.
WALCO CZ spol. s r.o.

ICz 25640623

Dobronická 1256,

148 00 Praha 4
2 865 813'43 Kč

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

V Praze dne ,Í: q 
^ťz't/ ?

P íloha: rozhodnut i zadavate|e

Strana 1/1



ru ĚsrsrÁ čÁsT PRAHA-LI guš
Úraa městské části
Libušská 35
I42 oO PRAHA + - t_lguŠ

Rozhodnutí zadavatele o v běru dodavatele
v souladu se zákonem č. 134 12016 Sb., o zadávání ve ejnych

zakázek, ve znéní pozdějších p edpisri

Zadavatel:
Městská část Praha-Libuš

Libušská 351200, l42 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 0023 1142

Zastoupena: Mgr. Ji ím Koubkem _ starostou

Ve ejná zakéuka malého rozsahu na stavební práce

TV Libuš - komunikace Libuš III. rekonstrukce komunikací v lokalitě Na
Močáte. ulice BoŽEJoVICKÁ'.

zaďávanáv souladu se zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání ve ejnychzakázek, ve zněni
pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon").

Zadavatel RoZHODL o p idělení v; še uvedené ve ejné zakáaky niže uvedenému vybranému
uchazeči.

Odrivodnění v běru dodavatele. zadání ve einé zakázkv vítěznému
Jedná se o nabídku v Kč bez DPH, která je pro zadavatele cenou vyhodnou.
Nabídka uchazeče wAl-..co CZ, spol. s r.o.o IČ: 25640623 splnila zákonrlé a zadávaci
podmínky, není v rozporu s právními p edpisy a neobsahuje mimo ádně nízkou nabídkovou
cenu.

Y Pruzedne: .....'. .?,..eÍ.r

Po adové číslo
nabídky

Název uchazeče
Adresa sídla/místa
podnikání/bydliště Cena bez DPH

3
WALCO CZ,

spol. s r.o.
Dobronická 1256'

148 00 Praha 4
IČz 25640623

2 865 813'43 Kč
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