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Protokol o oteviráni obálek s nabídkami(dále jen ,,protoko|..)

V souladu s s73 zákonaé,.13712006
sb., o veřejných
zakázkách, ve zněnípozdějšíchpředpisů

Zadavatel:
MěstskáčástPraha-Libuš
Libušská35l20o'142 00 Praha4 . Libuš
|Č:00231142
Zastoupena:
Mgr' JiřímKoubkem- starostou
Veřejná zakázka malého rozsahu
,,Dodávkaa montáŽ 2 ks automatickýchzávor do garážiDobronická č.p.694' Libuš,Praha4..
zadávaná jako zakázka ma|éhorozsahu v sou|aduse zákonem č. 13712006Sb., o veřejných
předpisů(dá|ejen ,,zákon,.)
zakázkách,ve zněnípozdějších
.
přija|v sou|adus ustanovením
pro podánínabídek3
Zadavate|
$ 69 odst.6 zákonado konce|hůty
(tři)nabídky,
kterézapsaldo seznamu.
otevírání
obáleks nabídkami
by|ozapočato
dne 10' 6,2015 v 13,30hod na ÚvtČPraha-Libuš,
zasedacímístnostK Lukám 664. Komise pro otevírání
obá|ek(dá|ejen obá|kovákomise)byla
jmenovánav sou|aduse zákonem.
zadavate|em
obá|kovákomisese seš|av tomtos|oŽení:
Ing,Iindřich Sochůrek(ajemníkÚtutčl
bytem:Korycany 51,27745p. Úžtce
SdrkaPichovti(pověřenóvedenímosMD
bytem:Zbudovskd7ó2/5'142 00 Prah a 4.Libuš
(referent
Ing.Arch. ZdeněkKříž
osMI)
bytemNa Nivtúch
914/29,Praha 4
Vo|bapředsedv:
předsedou
Č|enové
obá|kové
komiseh|asováním
zvoIiIijednoh|asně
Ing.J!ndřichaSochůrka.
Proh|ášení
komise:
členů
prohlášení
Všichnič|enové
komisese seznámi|ise seznamemuchazečů
a podepsaličestné
o
nepodjatosti(v příloháchprotokolu).
Po skončení
lhůtypro podánínabídekby|yzadavatelidoručeny
nabídky:
uvedené
0
jak by|ydoručeny
Ve stanovené
|hŮtěby|yzadavate|i
doručeny
tytonabídky
v pořadí,
na ÚuČ
Praha-Libuš
Pořadové
číslo
nabídky
1.

2.

Název uchazeče
rÁ
tt

Gity Parking
Group s.r.o.
tč:28968506

ADAO Praha
s.r.o.
|č:471
22 4o4

Nabídka
Adresa
je
sídlďmísta
podnikání/bydlištěnepoško.
zená

Cena bez
DPH v Kě

Nabídka
doruěena
v termínu

Malešická49' í30
00 Praha 3

ano

í38 834'. Kč

ano

Jugoslávských
partyzánů42,160
00 Praha 6

ano

138 í20'.Kč

ano
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3.

GREEN Centers
s.r.o.lC:47121
572

Zenklova39' í800
00 Praha 8

ano

í96 860'87

ano

Přijatéobá|kys nabídkouby|yřádně uzavřené,
názvemveřejnézakázky
označené
k očís|ování
obálková komisepřistoupi|a
a otevírání
obá|ekv tom pořadí,v jakémby|ydoruěeny
a přijatých
nabídek.
a zapsánydo seznamudoručených
Přijaténabídkyby|yv rámcičinnosti
obá|kové
komiseotevřenya zkontro|ovány.
Po provedeníkontro|yúp|nosti
nabídkyobá|kovákomisezapsala, zda kaŽdáz nabídeksp|ni|a
poŽadavkyna ník|adené
ve výzvěk podánínabídek.
otevírání
obá|eks nabídkami
by|oukončeno
dne 10 6.2015v 14,00hod'
protokoluo otevírání
Správnosta úp|nost
obá|ekstvrzujísvým podpisemvšichničlenové
obá|kové
komise.
Přílohv protokolu o otevíráníobálek s nabídkami:
1. Proh|ášení
o nepodjatosti
všechč|enŮkomise- 3 osoby (kaŽdýprohlásilspo|ečněpro práci v
obálkovéi Hodnotící
komisi)

Jménoč|enobá|kové
komise

Podpisě|enobá|kové
komise

Ing.JindřichSochůrek
Pí.Sárka Pichová
Ing. Arch. ZdeněkKříž

V4Ň
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V P r a z e ,d n e 1 0 . 6 . 2 0 í 5

Strana2/2

