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Rozhodnutí zadavatele o vyběru nejvhodnější nabídky
v souladu se zákonem č. 137 12006 Sb.o o ve ejn ch zakázkácho
ve znění pozdějších p edpisri
Zaďavate|:

Městská část Praha_Libuš

Libušská 351200, 142 00 Praha 4 - Libuš
IČ:00231142
Zastoupena: Mgr. Ji ím Koubkem - starostou

YeÍeiná zakázkaz
,,Oprava místních komunikací metodou ITHR na zemí městské části Praha_Libušoo
zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu Se zákonem č. l3712006 Sb., o ve ejn;ich
zakazkách, ve znění pozdějšíchp edpisťr (dále jen ,,zákon").
Zadavatel ROZHODL o p idělení ve ejné zakázky nížeuvedenému vybranému uchazeči.
Identifikačníridaj e vítězného uchazeče
obchodní firma/jméno:
PAROL s.r.o.
Sídlo/místopodnikání :
Na Truhlá ce 25lI581, Praha 8
právnická osoba
Právní forma uchazeče:
IČ:
63990857
DIČ:
c263990857
:

I.

Identifikačníridaje uchazečri' jejichž nabíďkabyla hodnocena:

Císlo jednací
MC v knize
došléPoštY'
datum a čas
p ijetí' zprisob
doručení

Vysledek
hodnocení
nabídek

Název uchazeče

Nabídková cena v Kč

Po adové číslo

bez

nabídky

DPH

r934lt3
ze ďne l .6.2013,
8,28 hod

č. 1

PAROL s.r.o.
(Č: 63990857)

123 615'00

Kč

Č.s

157 450,00

Kč

Čt

osobně

1859/13
ze dne 3.6.2013
14,15 hod.

osobně

c.2

Street s.r.o. s.r.o

QČ: 2a663310)
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1933/13
ze dne 11.6.2013

c.3

8,28 hod.

KIRSTONE a.s
(lČ. 27 114261)

165 490,00

Kč

Č'q

180 900'00

Kč

C,2

197 650,00

Kč

c.3

osobně
1887 t13
ze dne 5.6.2013

c.4

13,20 hod.

poštou

1888/13
ze dne 5.6.2013
13,25 hod.

c.5

ASFALTEROS
s.r.o.

(Č.29269997)
DIPOS J+C spol.

sr.o.

(lČ: 48108545)

poštou

odťrvodněnívyběru nejr.;ihodnějšínabídky a zadání ve ejné zakázky vítěznému

uchazeči:

Adresa sídla/místa

Název uchazeče

PAROL

podnikání/bydliště

Na Truhlá ce 25l|581,
Praha 8

s.r.o.

Nabídková cena v Kč bez
DPH

123 615'00

Kč

Nabídka společnosti PARoL s.r.o. se sídlem Na Truhlá ce 25lt58, Praha 8, IČ:$990857
splnila zákorcté a zaďávací podmí'ky' není V rozporu s právními p edpisy a neobsahuje
mimo ádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná Se o nabídku s nejniŽšínabídkovou cenou v Kč
bez DPH, která je pro zadavatele cenou nejvyhodnější.
Poučenío lhritě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyběru nejvhodnější nabídky se nep ipouští.
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