
od:
Ing. Petr Šiška
Kolová 1549/1
153 00 Praha 16

ÍČo:7055058l
DlČ:CZ6308010588

PÍo :
ThermWet s.r.o.
Vlárská 1454i l
l04 00 Praha l0 l,rhříněves
IČo : 285 l640l

1)

2')

Věc : Veřeiná zakázka _ informace o ukončení soutěže

V souladu se měním Usnesení Zadavatele č' 228l201s _!iz příloha - Vás informlojeme, že zadívací
Íízení o zakázktl :

' lyhlášenézadavate|em:

Městská část Praha 16, Václava Balého 23B' 153 00 Praha - Radotín

bylo na základě lyhodnocených nabídek ukončeno tím, že v hodnocení zůstala
jediná vhodná nabídka.

Odůvodnění:

Zadavatel tímto urěuje, že nabídka uchazeče : ThermWet s'r.o., IČ: 28516401, Vlarská
1454l1,Praha22 - Uhříněves, postupuje do dalšího kola soutěŽe jako jediná vhodná
nabídka

Uchazeč ThermWet s'r.o., IČ: 28516401, Vlrírská 1454/1, Praha22 _ Uhříněves bude
postupovat v další frízi ýběru na zrákladě jednotiiqých objednávek činností, které po_

vedou ke konečnému rozhodnuti zadavatele' zda uchazeči ThermWet s.r.o., IČ:
28516401'Ylitská 1454/1,Plaha22 Uhříněves celkovon zakéu,k:u zaóat, či nikoli.

Na zríkladě faktu, Že soutěžjejiŽ opakovaná s podobným výsledkem, zadavatelje oprávněn

považovat nabídku uchazeče ThermWet s.r.o., IČ: 28516401,Ylárská I454l1,Ptaha22
_ Uhříněves iako jedinou vhodnou.
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S pozdravem
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""-..''€:----'-*

ing. Petř Šiška' Kolová l549ll, l53 00 Praha l6' IČo | 7055058r'
DIč : c 30E0r0588 t€l :60E 322 525 mail : siskapctr?'sťznam.tŽ

"T.."i;;íťÍ.*Ei"*"'6e\o!a lQOr '-

V Praze dne 06.05..2015



od:
Ing. Petr Šišká
Kolová l549ll
153 00 Praha 16

IČo : 70550581
Dlč : CZ6308010588

Pro :

A\? R-EAL stavební s.r.o.
Vlárská l409l50
l04 00 Praha l0 tlbŤíněves
lČo:28513428

1)

2',)

3)

Veřeiná zalcázka - informace o ukončení soutěže

v souladu se zněnim Usnesení Zadavatele č,. 22En0l5 - viz přiloha - vás informqeme, Že zadávací
řízeni o zakázku:

Městslcl část Praha 1 Václava Balého 153 00 Praha _ Radotín

byto na ákladě lyhodnocených nabídek ukoněeno tínr, že v hodnocení zůstala
jediná vhodná nabídka.

odůvodnění :

Zadavatel tímto určuje, že nabídka uchazeěe : ThermWet s.r.o., IČ: 28516401, Vlrirská
I454/|,Praha22 _ l'lhříněves, postupuje do dďšího kola soutěže jako jediná vhodná
nabídka

Uchazeč A\rP Rf,AL stavební s.r.o .,|Č;28513428,Ylárská 1409/50, Prúa 10 _ Uhříněves

nesplni| ani po opakované ýzvě veškená kvalifikační kitéria soutěže.

Na základě faktu, Že soutěžjejiž opakovaná s podobným ýsledkem, zadavatel je oprávněn

považovat nabídku uchazeče ThermWet s.r.o., IČ: 2851ó401, Vlrírská 145411,Waha22
_ Uhříněves jako jedinou vhodnou.

S pozdravem

ítrg. PctÍ Šišká, KoloÝá 1549/l, l53 0o Praha 16, lčo : 7o55o58l,

VP,-. d""0óo,'.;,':'''*' ló*íť".í.'w:'',*



Usn. č.22812015 rada souhlasí
s náwhem na přijetí vhorlné nabídý v zadávacím řízení na akci ,'snÍŽení radonové zírěŽe -Sídliště Radotín" a
s postupem uchazeče _ společnosti TherrnWet s.r.o., IČ: 2851640l, Vlárská 1454/1, Pra}ra 22 * Uhříněves do
drlhé fé.r:e veřejné zzkázky.
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lno. PetÍ Šiška

*,"íon.šu[nli]'l"ů' 8'ď'áln" u


