Protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek
Název zadavatele, IČ zadavatele:

Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky:

,,Údržba dětských hřišť a sportovišt"'

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací:

OVZ/2016/0106

Datum otevírání obálek a hodnocení:

19. 12. 2016 v 09:00 hod

Místo otevírání obálek a hodnoceni:

UMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost, 3. patro

Všichni členové hodnotící komise podepsali „Čestné prohlášení" člena hodnotící komise.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek převzala seznam podaných nabídek
a celkem 2 nabídky, které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek. Komise provedla kontrolu
obálek a konstatuje, že obálky jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou řádně
označeny. Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle
pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje:
Poř.č. 1
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)
Obchodní firma: ROSSY service a.s.
Sídlo: Vídeňská 342/152, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Právní forma: akciová společnost
IC: 018 80 802
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
c) výpis z obchodního rejstříku: ano
d) I obdobná služba za poslední 3 roky, ve výši 900.000,-Kč: ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 1 996 000,-Kč
t) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.
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Poř.č. 2
Identifikační údaje o uchazeči:

Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IC, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIC)
Obchodní firma: Centador, s.r.o.
Sídlo: Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun - město
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 285 99 632
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
c) výpis z obchodního rejstříku: ano
d) 1 obdobná služba za poslední 3 roky, ve výši 900.000,-Kč: ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 1 912 000,-Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Cena za provedení díla
(bez DPH)

1.

ROSSY service a.s.

1996 000 Kč

2.

Centador, s.r.o.

1 912 000 Kč

Závěr komise:
Všichni uchazeči splnili zadávací podmínky zadavatele. Komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem č. 2 Centador, s.r.o. za nabídkovou cenu 1 912 000 Kč bez DPH.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:
člen hodnotící komise
(náhradník)
jméno a říimení

podpis
19. 12. 2016
19. 12. 2016
19. 12. 2016
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