
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: „Aplikace antigraffití ochrany na vybraných
objektech MC Praha 8"

fl

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: OVZ/2016/0098

Datum otevírání obálek a hodnoceni: 22. listopadu 2016 v 9:00 hod.

Místo otevírání obálek a hodnocení: UMC Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb -
oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost ve 3. patře

Členy komise byl zvolen:
• předseda: Ing. Bc. Jiří Eliáš
• místopředseda: Mgr. Lucie Saláková
Všichni členové hodnotící komise podepsali „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů" člena hodnotící
komise.

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek převzala seznam podaných nabídek
a celkem 5 nabídek, 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, IC, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)

Obchodní korporace: AXIOM REAL, spol. sr.o.
Sídlo: Praha 1 O - Strašnice, Kolovratská 4/110, PSČ 10000
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IC: 25645510

Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam stavebních prací za post. 5 let s aplikací antigraffiti a min 2 osvědčení, každé v min
hodnotě 1 mil. Kč bez DPH: ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 3 758 310,- Kč
f) 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, IC, DIC)

Obchodní korporace: MACON a.s.
Sídlo: Praha 4, Homokrčská 590/14, PSC 14000
Právní forma: akciová společnost
IČ:25062425

Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam stavebních prací za posl. 5 let s aplikací antigraffiti a min 2 osvědčení, každé v min
hodnotě 1 mil. Kč bez DPH : ne, chybí 1 osvědčení
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 3 269 346 ,- Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele.

Poř.č. 3 'i ,,Wi!.v ni' .... ' , ti •tt
t

····· 

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, DIC)

Obchodní korporace: BIOTEC a. s.
Sídlo: Náměstí 47, 517 24 Borohrádek
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 47452455

Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ne, starší, než je požadovaný
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ne, starší, než je požadovaný
d) seznam stavebních prací za posl. 5 let s aplikací antigraffiti a min 2 osvědčení, každé v min
hodnotě 1 mil. Kč bez DPH: ne
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 3 978 980,- Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele.

Poř.č. 4 ·····
. ..... 

······ ······· 

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 korporace: KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s.
Sídlo: Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 12000
Právní forma: akciová společnost
IČ: 61057606

Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano

Strana 2 (celkem 3)



c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam stavebních prací za posl. 5 let s aplikací antigraffiti a min 2 osvědčení, každé v min
hodnotě 1 mil. Kč bez DPH : ano
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 3 932 680 ,- Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Poř.č, 5
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, DIČ)

Obchodní korporace: UMYJEM TO s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Dobrovského 874/29, PSC 70200
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29381835

Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z obchodního rejstříku: ano
c) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
d) seznam stavebních prací za posl. 5 let s aplikací antigraffiti a min 2 osvědčení, každé v min
hodnotě 1 mil. Kč bez DPH: ne, nedoložil žádné osvědčení v požadované výši ani seznam
e) výše nabídkové ceny bez DPH: 3 428 900 ,- Kč
f) 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:
Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Závěr komise:

Uchazeč poř. č. 2 MACON a.s. doložil seznam stavebních prací a pouze 1 osvědčení v hodnotě
1 mil. Kč. Komise se rozhodla vyzvat tohoto uchazeče o doplnění 1 osvědčení v min hodnotě
1 mil. Kč ve lhůtě dodání do třech pracovních dnů.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

člen hodnotící komise (náhradník)
· rnéno a říi mení datum podpisu podpis

Ing. Bc. Jiří Eliáš 22. 11. 2016

In . Věra Jiroušová 22. 11. 2016

Mgr. Lucie Saláková 22.11.2016
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Protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek- pokračování jednání z 22.11.2016

Název zadavatele, IČ zadavatele: Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky: „Aplikace antigraffítí ochrany na vybraných
objektech MC Praha 8"

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: OVZ/2016/0098

Datum otevírání obálek a hodnocení: 22. listopadu 2016 ve 14:00 hod.

Místo otevírání obálek a hodnocení: UMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb -
oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost ve 3. patře

Uchazeč poř. č. 2 MACON a.s. doložil požadované osvědčení v min. hodnotě 1 mil. Kč dle zaslané
výzvy k doplnění nabídky a tím splnil kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Kritérium hodnocení nabídek:
Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Hodnocené nabídky:

Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení Nabídková cena
nabídky dodavatele/zájemce (bez DPH)

1. MACONa.s. 3 269 346,-Kč

2. AXIOM REAL, spol. s r.o. 3 758 310,- Kč

3. KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, 3 932 680,- Kča. s

Závěr komise:
Komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem por. c. 2 MACON a.s. (IČ:25062425),
se sídlem Hornokrčská 590/14, 140 00 Praha 4, který podal nejnižší nabídkovou cenu 3 269 346 ,- Kč
bez DPH.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

člen hodnotící komise (náhradník)
· méno a ffmení datum podpisu podpis

In . Bc. Jiří Eliáš 22. 11. 2016

In . Věra Jiroušová 22. 11. 2016

M r. Lucie Saláková 22. 11. 2016
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