
Městská část PrahaLí,Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
tČO : OOZ+tSgg, OlČ: CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, lng. Petrem Šiškou, lČO 70550581

S odkazem na ustanovení § t23zákonač. t34l20t6 Sb. a na Zprávu o posouzenía hodnocení
nabídek podle § 119 odst. 2) zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona L34l2a!6 Sb. zakázka malého rozsahu na
stavební práce dle §27 zákona t34l?Ot6 5b. na akci :

§ 119 odst. 2b} Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala.ve složení :

člen : lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

§ 119 odst. 2c} - seznam hodnocených nabídek :

Č.r BM coNsTBucTloN, spol. s r.o., nárněstí osvoboditelů !4ú/9, t53 o0 Praha - Radotín, lČ | 28498771
xxxxnofixxxxxxxxxxffi

§ 119 odst.2d) - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotliuých kritériích hodnocení a
- výsledek hodnocení nabídek.

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří
podalinabídky.
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické rlýhodností, kde
jediným hodnotícím kritériem byla :

Maximálně možná nepřekročitelná cena nabídkv ie 1.100.000,- Kč bez DPH

Hodnocení:

Nabídka č.1- jediný účastník
BM CONSTRUCTION, spot. s r.o., náměstí Osvoboditelů 1409, 153 00 Praha - Radotín, lČ : 28Ét9877L -

splnil podmínku maximátní možné cenv

u starého stadionu"



cenová nabídka :

č.r BM CONSTRUCTION, spol. s r.o., náměstí Osvoboditelů 1409, 153 00 Praha - Radotín, lČ:2849877t
1.048.496.56,- Kč bez DPH

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejuihodnější nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků - §74 až79 zákona - a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise konstatovala, že jediná kontrolovaná nabídka účastníka

BM coNsTRUcTloN, spol. s r.o., náměstí osvoboditelů 1409, 153 O0 Praha - Radotín, lČ:2849877t

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami hospodářské
soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 - mimořádně nízká nabídková cena,
doporučuje ji přijmout k uzavřenísmlouvy.

zadavatel vvdává rozhodnutí o v,íběru následovně :

- účastník
BM CONSTRUCTION, spol. s r.o., náměstí OsvoboditelŮ 1409, 153 00 Praha - Radotín,

lČ:2849877t-

splnilveškeré zadávací podmínkv soutěže a iako iediná hodnocená nabídka bvla přiiata pro
budoucí uzavření smlouw o dodávku

Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § t22 odst. 3) zákona - viz text:

ZadavateI odesílá tímto vybranému dodavateli v,ýzvu k předložení :

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o ieho kvalifikaci, pokud ie již nemá k dispozici,
c) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavateI právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuje dle § 242 Lhůty pro podání námitek
(1) Není-li dále uvedeno iinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel

dozvěděl o domnělém porušenítohoto zákona zadavateIem;

Účastník ie oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek a zažádat o uvolnění
složené jistoty obratem.

V Praze dne :03.05.2017 <,,;:,, ", -: :, :' ;, .;_._<_._
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za zadavatele :



lnformační server Městské části Praha 16: Usnesení rady - Zást. STA... http://www.mcprahalí.czlZast-STA-Ing-Bouzek-OMH-prijeti-jedin...

Usnesení rady č.99l

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - přijetí jediné nabídky ve rrýběrovém řizení na akci ,,Rekonstrukce schodiště a chodníku mezi ulicemi
KarJickáaUStaróhostadiónu"apodpissmlouvyodíIosíirmouBMConsíruction,spol.sr.o.,UKlubul14ll5,Praha4-Modřany

Čislo rady: óó

č.991
7*dne3.3.2017

rada souhlasi
spřijetímjedinénóídkyvewýběrovémřízeninaakci,§,ekonstrukceschodištěachodníkurnezi ulicemiKarlickíaUstaréhostadiónť'aspodpisemsmloulyodilosfimou
BM Consfruction, spol. s r.o., U Klubu 174ll5, Praha 4 - Modřmy.
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