
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: „Rekonstrukce prádelen v bytových domech
Burešova 12 a Tausigova 1, Praha 8"

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: OVZ/2016/0108

Datum otevírání obálek a hodnocení: 20. 12. 2016 v 10:00 hod

Místo otevírání obálek a hodnocení: UMC 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,
celkem byly podány 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 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: Instalace Subrt s.r.o.
Sídlo: Praha 1 O - Petrovice, Dieselova 114
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 26175827
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
c) kopie výpisu z obchodního rejstříku: ano
e) výše nabídkové ceny Prádelna,- bez DPH: Kč 2 438 308,40 Kč bez DPH
f) výše nabídkové ceny Prádelna Burešova 2 436 891,66 Kč bez DPH
g) výše nabídkové ceny Celkem 4 875 200,06 Kč bez DPH
h) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Poř.č. 2
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IC, DIČ)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)

Obchodní firma: GAS FIXCZ s.r.o.
Sídlo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 440/51, PSČ 25001
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Právní forma: Společnost s ručením omezeným
[Č: 25786393
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
c) kopie výpisu z obchodního rejstříku: ne
e) výše nabídkové ceny Prádelna Taussigova 2 451 490,61 Kč bez DPH
f) výše nabídkové ceny Prádelna Burešova 2 448 276,61 Kč bez DPH
g) výše nabídkové ceny Celkem 4 899 767,22 Kč bez DPH
h) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána
jiná nabídka.

Kritérium hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

Hodnocené nabídky:

Číslo Obchodní firma/název/jméno, příjmení Cena za provedení díla (bez DPH)
nabídky dodavatele/zájemce

1. Instalace Šubrt s.r.o. 4 875 200,06 Kč bez DPH,-

2. GAS FIXCZ s.r.o. 4 899 767 ,22 Kč bez DPH

Závěr komise:
Komise proto doporučuje RMČ Praha 8 uzavřít smlouvu s uchazečem č. Instalace Šubrt s.r.o.
(IČ: 26175827), který nabídl nejvýhodnější nabídku: nabídkovou cenu za 4 875 200,06 Kč bez DPH
a splnil kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Nabídka společnosti GAS FIXCZ s.r.o.
(IČ: 25786393) měla vyšší nabídkovou cenu a v nabídce podané uchazečem nebyla doložena
požadovaná kopie výpisu z obchodního rejstříku, z důvodu vyšší nabídkové ceny nebylo požadováno
dodatečné dodání kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

člen hodnotící komise
(náhradník)

· méno a ff mení
datum podpisu podpis

Ing. Bc Jiří Eliáš 20.12.2016

Ota Martinec 20. 12. 2016

Ing. Šárka Petráčkiová 20.12.2016
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