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Y Praze dne2. záři2011

zÁprs Z JEDNÁxÍ KoMISE
PRo oTEvÍnÁnÍ onÁrEr
ve smyslu $ 12 odst. 3 zátkona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,

dále jen

,rzákon"

Městská část Praha-Libuš

zÁpls z lroruÁuí xovttsE PRo orrvínÁNí ogÁtrx
podaných v rámcivýběrového řízení

na akci

,,Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského
hřiště při ZS L.Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice"
vyhlášenédne 6'7.201'1 Městskou částíPraha - LibuŠ.
Městská část Praha-Libuš
Zadavatel:
Úřad městské části, Libuňská 35,142 00 Praha 4 _ Libuš
Sídlo zadavatele:
lÓ zadavatele:
00 23 11 42
Osoba oprávněná k jednání: Mgr' Jiří Koubek starosta
Forma zadávacího řizení: SoutěŽ na zpracovánl zakázky (podle zákona o veřejných
zakázkách zakázka

m

alého rozsah u)

Název zakázky

,,Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a
dětského hřiště při zs L.Coňka 40, 142 a0 Praha 4 - Písnice"
Komise pracovala ve sloŽení:
Předseda:

lng' Štěpán Sedlák (vedoucí MČ_OsMl)
Čbnové:
Mgr' Jiří Koubek (starosta MČ)
PaeDr. Jaroslava Adámková (místostarosta MC)
lng, arch. Zdeněk KříŽ (Mc-osMl)
lng. Jiří Matějovský (Mc-oSMl)
a během své činnosti se sešla na jednání dne 2.9'2011 ve 8,00hod, z něhoŽ pořídila tento
zápis, Procesu otvíráníobálek byli rovněŽ přítomni zástupci organizací předkládající nabídky:
VI-DA lNVEST a.s.- p. Novák

SUITA s.r.o. - p. Holada

l.

Komise seřadila nabídky v tomto pořadí: (dle data přijetí)

1.

VI-DA INVEST a,s.,
Libocká 258122
162 00, Praha 6
lČ 27369048

2.

SUITA s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

lČ27368866

ll.

Komise provedla kontrolu obálek: Všechny obálky:

o
.

byly celistvé, uzavřené a opatřené nápisem ,,Nabídka _ neotvírat _,,,Rekonstrukce
a oprava povrchu venkovníha sporfovíšfě a dětského hřiště při zš L,Coňka 40,

142 00 Praha 4 - Písnice "
doručeny na MČ Praha_Libuš ve lhůtě pro podání nabídek, od vypsání výběrového
řizení ze dne7 '7 '2U1, nejdéle do 12.8'2011 v 12,00hod.

lll. Komiseprovedlaotevřeníobálek:
. Komise zkontrolovala komlexnost nabídek dle výzvy k předloŽení nabídek (dále ,,výzva", její
zněníje doloŽeno v příloze):
Nabidka poř. č. 1 dle bodu l):
Základní Údaje o uchazeči - předloŽeno
Základní kvalifikační předpoklady dle výzvy (bod 7.1)- předloŽeno
Prokázání profesních kvalifikačníchpředpokladů (bod 7 '2uýzuy) - předloŽeno
Ekonomické a finančnípředpoklady (bod 7 '3. výzuy) - předloŽeno
Technické kvalifikační předpoklady (bod 7 '4, výzuy) - předloŽeno
návrh realizace zakázky _ předloŽeno
záručnídoby na jednotlivé součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosné

.
.
,
.
.
.
.

/kovové/ části, na pohyblivé části) - předloŽeno
návrh smlouvy o dílo - předloŽeno
cenová nabÍdka _ předloŽeno
Uvedená nabídka splnila po formální stránce podmínky výběrového řízeni.

.
.

Nabídka poř' č' 2 dle bodu l):
Základní údaje o uchazeči - předloŽeno
Základníkvalifikační předpoklady dle výzvy (bod 7.1)- předloŽeno
Prokázání profesnÍch kvalifikačních předpokladů (bod 7 '2uýzuy) - předloŽeno
Ekonomické a finanční předpoklady (bod 7.3. výzvy) - předloŽeno
Technické kvalifikační předpoklady (bod 7 '4. uýzvy) - předloŽeno
návrh realizace zakázky _ předloŽeno
záručnídoby na jednotlivó součásti dodávky (na montáŽ a zemní práce, na nosnó

'.
.
.
.
.
.

/kovovél části, na pohyblivé části) - předloŽeno
návrh smlouvy o dílo - předloŽeno
cenová nabídka - předloŽeno
Uvedená nabídka splnila po formální stránce podmínky výběrového řizení.

.
.

Pozn.: 1)doklad o neexistenci pohledávky vůčizdravotní pojišt'ovně byldoloŽen čestným
prohlášením. Tato forma dokladu byla na Žádost člena komise PaeDr.Adámkové konzultována
s právníkem JUDr'Hiblerovou. Byla potvrzena tato moŽnost doloŽení'
2) Zástupce SUlTA s.r.o. opustiljednání v 9,02hod'

obě výše uvedené nabídky budou předány hodnotitelské komisi k posouzení'

lV'

Podpisy členůKomise:

Skončeno a podepsáno dne: 2.9.2011 v 9,48hod.

lng. Štěpán Sedlák (vedoucí MČ-OSMl)
Mgr. Jiři Koubek (starosta MČ)

PaeDr' Jaroslava Adámková (místostarosta MČ)
lng. arch. Zdeněk KříŽ (MČ-osMl)

lng' Jiři Matějovský (MČ-OSMl)

Přilohy: prezenčnílistiny a) komise
b) uchazečů
výzva k předloŽení nabídek

Presenčnílistina komise pro otevírání obálek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
,,Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště
pŤiZŠL. Coňka 40,742 00 Praha 4-Písoice..
konané dne2.9.2aI1 na ÚvČ Praha-Libuš
Mgr. Jiří Koubek
Dr. Jaroslava Adámková
Ing. Pavel Macháček
Ing. ŠtopanSedták

lng.arch. ZdenékKŤíž
Ing. Jiří Matějovský

Presenčnílistina pfftomných uchazeču
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