Protokolo otevírániobálek s nabídkami(dálejen ,,protokol..)
v souladu s s73 zákona č.13712006
sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů
Zadavate!:
MěstskáčástPraha-Libuš
Libušská351200'14200 Praha4 - Libuš
|Č:00231142
Zastoupena:
Mgr.JiřímKoubkem- starostou
Veřejná zakázka malého rozsahu
.. oprava betonových podlah qaráŽe Dobronická č'p.694/2.Praha 4.Libuš..
zadávaná jako zakázka ma|éhorozsahu v sou|aduse zákonem č' 13712006Sb., o veřejných
předpisů(dálejen ,,zákon..)
zakázkách,ve zněnípozdějších
.
přija|v sou|adus ustanovením
Zadavate|
$ 69 odst.6 zákonado koncelhůtypro podánínabídek5
nabídek,
kterézapsa|do seznamu.
otevírání
obá|eks nabídkamiby|ozapočato
dne 1' 6. 2015'v13,00hod na ÚvtČ Praha-Libuš,
zasedacímístnostK Lukám 664. Komisepro otevírání
obálek (dá|ejen obálková komise)by|a
jmenovánav sou|aduse zákonem.
zadavate|em
obá|kovákomisese seš|av tomtos|oŽení:
členovéobólkovékomise:
Ing. Jindřich Sochůrek(tajemníkÚučl
Sdrka PichovtÍ(pověřend vedenímosMD
Ing.MartinSedeke(nójemceobjektu)

byÍem:Korycany 51,27745p. Úžice
bytem:Zbudovskó 762/5,142 00 Prah a 4-Libuš
bytem:Martinelliho7/284,Koloděje

předsedv:
Vo|ba
předsedoulng. Jindřicha Sochůrka
C|enovéobá|kové
komise h|asováním
zvo|i|ijednoh|asně
Proh|ášení
komise:
č|enů
Všichnič|enové
komise se seznámi|ise seznamem uchazečů
a podepsaličestnéproh|ášenío
nepodjatosti(v přílohách protokolu).
Po skončení|hůtypro podání nabídekneby|yzadavate]idoručenyŽádnénabídky.
Ve lhůtěk podánínabídekbyly zadavate|ipodány tyto nabídkyv pořadí,jak by|ydoručenyna ÚvtČ
Praha-Libuš.

Nabídka
je
Adresa
Nabídka
Pořadové Název uchazeče
nepoško. Cena bez
síd!a/místa
doručena
číslo
zená a je D P Hv K č .
lň
TV
podnikání/byd!lště
v
termínu
nabídky
zavřená,

či

1.

HOLMARK
Creatives.r.o.
|č:29388244

Loučka2,
Cholina

ano

935 í90'.
Kč

ano

2

3.

4.

5.

ComingPlus a.s.
|č:25748793

LAVIATO s.r.o.
lč:28865898

Na Vrstvách 44'
Praha4

ano

1290170,Kč

ano

Litoměřická 833,
Praha 9

ano

2 579 783,Kč

ano

ano

997 000,Kč

ano

ano

í 3í6 700'Kč

ano

DEKORUM
Koste|nínáměstí
STAVBY.
276,
REKONSTRUKCE
Praha4
|č:26421259

Pyroexs.r.o.
lC:26201283

Košířskénám.2,
Praha5

Přijatéobá|kys nabídkouby|yřádně uzavřené,označené
názvemveřejnézakázky.
obá|kovákomisepřistoupi|a
k očís|ování
a otevírání
obá|eliv tom pořadí,v jakémbylydoručeny
a zapsánydo seznamudoručených
nabídek.
a přijatých
Přijaténabídkyby|yv rámcičinnosti
obálkovékomiseotevřenya zkontro|ovány'
Po provedeníkontro|yúp|nosti
nabídkyobá|kovákomise zapsala, zda kaŽdá z nabídeksp|nila
poŽadavkyna ník|adené
ve výzvěk podánínabídek'
otevírání
obá|eks nabídkami
byloukončeno
dne 1.6. 2015v 13,30hod'
protokoluo otevírání
Správnosta úp|nost
obá|ekstvzujísvým podpisemvšichnič|enové
obá|kové
komise.
Jménočlenobálkovékomise
Ing.JindřichSochůrek
ŠárkaPichová
Ing.MartinSedeke

Podpis členobálkové
jqo i9-9."=

"-\l,hLM /i

{/ l,^Á- !uL.-

Pra ZE, d n e í . b 2 0 í 5

