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zÁprs Z JEDNÁxÍ

HoDNorÍcÍ KOMISE NABÍonx
ve smyslu $ 12 odst. 3 zátkona č. 13712006 Sb.o o veřejných zakázkách v platném znění,
dále ien
,rzíkon"

Městská část Praha-Libuš

ZAPIS Z JEDNArtí nc*t,toríci KŮí\i]iSE Nngínrx
podaných

v

rámcivýběrového řízení

na akci

,,Rekonstrukce a aprava povrchu venkovníha spartaviště a dětskéha
hřiště přizŠ r.co ň_k^1a0, 142 Úa Praha 4 - Písniee''
vyhlášené dne 6.7.2011 Městskou částíPraha - Libuš.

Zadavatel:
SÍdlo zadavatele:
lÓ zadavatele:

osoba oprávněná k jednání:
Forma zadávacího

řízení:

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části, Libuňská 35,142 00 Praha 4 - Libuš
00 23 11 42
Mgr. Jiři Koubek starosta
SoutěŽ na zpracování zakázky (podle zákona o veřejných
zakázkách zakázka malého rozsahu)

Název zakázky

,,Rgkonstrukce a aprava plvrchu Venkovníha spartoyíšťěa
ďěťského tlřiště při zs L.eonka 4a, tr42 a0 Praha 4 - Písnice"
Komise pracovala ve sloŽení:
Předseda:
lng, Štěpán Sedlák (vedoucí MČ-oSMl)

'
Clenové:

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 9,50hod, z něhoŽ pořídila tento
zaprs.

l.

Komise obdrŽela od komise pro otevíráni obálek nabídky v tomto pořadí:

1.

VI-DA INVEST a.s,,
Libocká 25Bl22
162 00, Praha 6

lČ27369048

2.

SUITA s.r.o.
Zelený pruh 95197

140 00 Praha 4

lČ 27368866

ll.

Komise zjištění údajůpro ekonomické hodnocení nabídek

1) VI-DA INVEST a s
Cena vč DPH .'''...'.1150354,B0Kč
Záruka v měsícÍch '..

..

'

73 měs.

Čas výstavby (kal dny) .'' 23dny

2) SUITA s.r.o.

cena vč.

DPH,'.

','.'1604811,00Kč

Zárukav měsících... ... .''.'60měs'
Čas výstavby (kal. dny).'..'25dnů

lll.

Komise provedla vyhodnocení dle hodnocených kriterií uvedených Ve

,,VýZVě":

Váha dílčichhodnotících kriterii:

Cena.,

...,..50%

Délka záruky'.. '.' .''

., ' '. '

.30%

Délka výstavby'.'. . .'.'...20%

Hodnocení probíhalo poměrovou metodou, tzn. nejlepŠÍnabÍdka v určitémkritériu je
maximalni počet bodů ve výši počtu proeent dle dílčíchhodnotícíchkritérií'ostatní
nabídky obdrŽí poměrný počet bodů.
Na základě této metody získala nabídka:

1)

VI-DA |NVEST

2)

SU|TA s'r.o.

a.S.....

.

'

. '100bodů

. ,. '.79bodů

Dle vyhodnocení ekonomickó výhodnosti je nejvýhodnější nabídkou nabídka organizace

VI-DA INVEST a s.
Tento závěr bude postoupen Radě MČ Praha-Libuš k odsouhlasení.

lV

Podpisy členůKomise:

Skončeno a podepsáno dne: 2'9,2011 v 10,30hod.

tng' Štěpán Sedlák (vedoucí MČ-OSMl)

Mgr. Jiři Koubek (starosta MC)

PaeDr' Jaroslava Adámková (místostarosta MČ)
lng' arch Zdeněk KříŽ (N/Č-OSMl)

lng Jiří Matějovský (MČ-OSMl)

Presenčnílistina komise pro otevÍrání obálek
na veřejnou zakázkumďého rozsahu na akci
,'Rekonshrkce a-opíava poyrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště
při ZŠL. Coňka 40,142 00 Praha 4-Písnice"
konané ďne 2.9.2011 na ÚMČ Praha-Libuš

Mgr. Jiří Koubek
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Dr. Jaroslava Adámková
Ing. Pavel Macháček

rng. Štopran Sedlak
Ing.arch. ZďeněkI{Ťiž
Ing. Jiří Matějovsk.ý
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