Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - .,Veřejná zakázka malého rozsahu"
Název zadavatele:

Městská část Praha 8

Sídlo zadavatele:

Praha 8, Zenklova 35/1, PSČ 180 48

Název veřejné zakázky:

,,Obsluha odpadkových košů na psí exkrementy"

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Datum otevírání obálek:

19. prosince 2016

Místo otevírání obálek:

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

Všichni členové hodnotící komise podepsali „Čestné prohlášení" člena hodnotící komise.
Hodnotící komise převzala seznam podaných nabídek a celkem 3 nabídky, které byly podány v řádné
lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise provedla kontrolu obálek a konstatuje, že všechny obálky
s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou řádně označeny.
Hodnotící 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, IC, DIC)
Obchodní firma: CDV služby, s.r.o.
Sídlo: Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
[Č: 493 56 445
Nabídnutá cena bez DPH: 1 965 444,- Kč
Podepsaný návrh Smlouvy o dílo s vyplněnými údaji: ano

Kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení: Ano
Zivnostenský list: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - úředně ověřený
výpis z Obchodního rejstříku: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - úředně ověřený

Technická způsobilost:
Čestné prohlášení - disponuje dostatečným množstvím spec. techniky: ano
Seznam nejméně 3 zakázek s obdobným předmětem plnění za poslední 3 roky, hodnota plnění u každé
musí přesahovat 500.000 Kč bez DPH/rok: ano

Závěr: Nabídka vyhověla požadavkům 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, IC, DIČ)
Obchodní firma: IPODEC - ČISTE MĚSTO a.s,
Sídlo: Bešťákova 457, 182 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost
IC: 407 64 877
Nabídnutá cena bez DPH: 1 945 320,- Kč
Podepsaný návrh Smlouvy o dílo s vyplněnými údaji: ano
Kvalifikační předpoklady:
Cestné prohlášení: Ano
Živnostenský list: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - úředně ověřený
výpis z Obchodního rejstříku: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - úředně ověřený
Technická způsobilost:
Čestné prohlášení - disponuje dostatečným množstvím spec. techniky: ano
Seznam nejméně 3 zakázek s obdobným předmětem plnění za poslední 3 roky, hodnota plnění u každé
musí přesahovat 500.000 Kč bez DPH/rok: ano
Závěr: Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele.

Poř.č. 3
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIC)
Obchodní firma: CENTRA a.s.
Sídlo: Plzeňská 3 l 85/5b, 150 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IC: 186 28 966
Nabídnutá cena bez DPH: 2 079 480,- Kč
Podepsaný návrh Smlouvy o dílo s vyplněnými údaji: ano
Kvalifikační předpoklady:
Cestné prohlášení: Ano
Živnostenský list: ano
výpis z Obchodního rejstříku: ano
Technická způsobilost:
Cestné prohlášení - disponuje dostatečným množstvím spec. techniky: ano
Seznam nejméně 3 zakázek s obdobným předmětem plnění za poslední 3 roky, hodnota plnění u každé
musí přesahovat 500.000 Kč bez DPH/rok: ano
Závěr: Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele.

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

Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena nejnižší nabídková cena.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Cena za provedení díla
(bez DPH)

1.

CDV služby, s.r.o.

1 965 444,- Kč

2.

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.

1 945 320,- Kč

CENTRA a.s.

2 079 480,- Kč

,.,
.).

Protokol obsahuje 3 strany textu.
Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou:
• presenční listina přítomných členů hodnotící komise
• seznam podaných nabídek.

Závěr:
Všichni uchazeči splnili kvalifikační předpoklady.
Komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
který nabídl nejnižší cenu za provedení díla.

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.,

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

podpis

