
Městská část Praha t6, Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
lČO : OOZCtSgg, OlČ: CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, lnt. Petrem Šiškou, tČo zossoser

§ odkazem na ustanovení § 123 zákona č. r34|2al6 §b. a na Zprávu o posouzenía hodnocení
nabíďek poďte § 119 oďst.2| zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona t34l2OL6 Sb. podlimitnízakázka ve
zjednodušeném řízení na služby dle §52 zákona t34l2ilt6 5b. na akci :

člen
člen
člen

,.Dodávka odbornÝch služeb pro zaiištění
provozu ÚMČ Praha 16"

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

: !ng. Jan Farník - zadavatel
: Zuzana Lacinová - zadavatel
: lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

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

Č.r COMES, spol. s r.o., Třebohostická228312, 1O0 O0 Praha lQ lČ.t7O4756!

§ 119 odst.2d} - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popís hoďnocení úďajů z nabíďek v jeďnotíív,ých krítérťch hodhoceni,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotliuých kritériích hodnocení a
- výsledek hodnocení nabídek.

Hodnotícíkomise byla seznámena s Protokolem o otevíráníobálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří
poďatí nabídky,
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické v,ýhodnosti, kde
jediným hodnotícím kritériem byla :

Předpokládaná cena nabídky je 5.0fi}.000,- Kč bez DPH

Hodnocení :

Nabídka č.1- jediný účastník

COMES, spol. s r.o., Třebohostická 228312,1O0 OO Praha 10, lČ : t7}4756t -

Cenová nabídka : 4.760.000,- Kč bez DPH



Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejuýhodnější nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků - §74 až 79 zákona - a -požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise konstatovala, že jediná kontrolovaná nabídka účastníka

COME' spol. s r.o., Třebohostická 228312,100 0O Praha 10, lČ z t7O47561

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 příjmout k uzavření smlouvy.

zadavatel wdává rozhodnutí o v,úběru následovně :

- účastník

COMES, spol. s r;o., Třebohostická 228312,100 OO Praha 10, lČ : t7O4756!-

splnitveškeré zadávací podmínkv soutěže a iako iediná hodnocená nabídka bvla přiiata pro
budoucí uzavření smlouw

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

Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateli výzvu k předložení:

a) originálů nebo ověřených kopií dok|adů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
c) informací a dokladů podle § 104 odsr 2 písm. a} a b}, je-li vybraný dodavatel právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuie 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 zadavatelem;

Účastníkle oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek obratem.

V Praze dne : 16.08.2017

---
za zadavatele :

_§,tt:;$§"'



Informační server Městské části Praha 16: Usnesení rady - Radní Ing... http://www.mcpraha16.cz-lRadni-Ing-Farnik-OMH-prijeti-nabidky_v...

Usnesení rady č.l l02

Radní rng. Farník + OMH - přijetí nabídky ve výběrovém řizení na službu ,,Dodávka odborných služeb pro zajištění provozu ÚmČ Pratra
ló" a podpis smlouvy s fi rmou COMES, spol. s r.o., Třebohosti cká 2283/2, Praha 1 0

Číslo ratly: 73

č. 1102

Ze dne 16,8.2017
rada souhlasí
s přrletím nabídlq, ve qý,běrovém řizeni na službu ,,Doďávka odbomých služeb pro ajištění provozu ÚtutČ Praha 1ó" a s podpisenr smlouvy s i]mou COMES, spol_ s r,o_,

Třebohostická 2283/2. Praha 10.

Izl 27.08.17 8:53


