
Starosta MČ PraÍr a 16 , zástupce Zadavatele' lydává v zastoupení pověřenou

osobou ve smyslu znění $ 81 zakona |37 /2006 Sb., v rámci zakéaky

Oznámení o rnýběru nejvhodnějši nabidky.

ldentifikaění údaie uchazečů a vúsledná nabídková cena. pořadí nabídek

V Praze : 16.10.2014

Poučení: Pťoti tomuto rozhodnutíje možno podatz{dsv't€li námitky

do lo_ti dnů od ieho doručení.

Příloha ] "UsnesenÍ rady MČ Píaha 16 - RadotÍn"
z=

Pověřená osoba :

lng. Petr Šiška
Kolová |549' l53 00 Přaha 16

-.=-
Ičo : 7055058l Dtč i cz6308or058s

rni' P"l':1.,\::""
,pío5]i!']/," i';3 00 PÍdha 3

xotova \ffi Tblrolel

nro zlepšení svstému třídění komunál4ího odnadu''

oořadí méno uchaŽeče sÍdlo lČo nabldková cena bez DPH

t EKIS, spol. s r.o. Náchodská 242í

í93 00 Prahá 9 r 8626084

6 943 í75'91

2. ALBET, spol. s r.o. vrážská 144

í53 00 Praha 5 - R€dotin 27í3989l

6 968 863,64

3, OSK Praha s,r.o. Máchova 431/21

120 00 Praha 2 27916243

7 469 221,OO

4. HS, spol. s r.o- Na Ladech 349

252 /Í2 Jesénicé 256í8652

7 681 290,00

5. STMBAG, a.s. Lidická 802

266 0í BéroÚn 60838744

I 365 928,00



Frcm! Fdčárto.á vla*a [mailto:vhsta.fekatko.d@pnha16.eu]
s€nti lhuřsday, oďober 16' 2014 9:31 AM
Ťo' l.acinollá zuzana
subjecE bď z rady - Čktý RadďÍn

íl2 .d 22) z.t sTA lgr' Kno{.k + oÍ{H - Dř{atÍ nelvhodnělšl nábbkv v z.dávaclm nŽonl Írg .kcl ..člsÉ R'dotln - vÉudovánÍ
Dodzemlfuň ko[t9|no.ú oro zloptlnÍ rtlltótnl třÍděnl koltunálnlho od!6du" r uzavřGnÍ sr'louYy o dllo 8 Íirnou EKts. rDol. s r.o.. lč|
í862608,t. Náchodrká 2a2í. 

'93 
00 Plaha 9

oo*oanea: Do zadáÝacího řizení na akci 'Óbtý Radotln * vybLldovánl podzotmích konteiEÍú pro zbpěení 6y5éml ťiděnÍ komunáhlho

odpadu' se ďihtssilo 5 firem:
1) Ékis, spot' 5 ro-, !c í86260€4' |,tácfiodská 242J 

' 
1$ m Prď!' 9'.....'.. '..6.943-í75'9l Kč

2) ALBEi spol' 3..o'' lČ:27í39091' Vrá'ská 144, 153m PÍahá5......'..-''6'988.883'64Kó
3) osK PÍaha s'ro.' ll: 27916243' Má.JtoYa 4:}í/21' 12o m Praha 2 ..' '' ' '' ' ' 7'469'22l 'm Kč

4) řs'.pol.3ro.' lč: 2€6'8652' ibtád.Ó349,252 /t2 Jasoíťca '.'..''''.''..7.6a1.28o'0oKč
5) sTMBAo, o'g',lČ:608:}8744' LHi;ká Eo2,26601 BeÍoÚ'''''''''.''.'''8'365'g2a'0oKč
t-lédolÉ caíy isou bez oPlJ.
Po koíríob óúbžďlých nabidék hodíblici koíťs6 nalíh|e yytÍat yzhledem k ÍE'iŽái mb{dkové cerě f'mj EKls, spol. s ro'' lČ: 18626084' l*&lodstá 2421' ís
0o PÍáa 9'

usl''.é. 116112011 Ísda 3 o u lt l .9 l
s pň.ietlm ílejvlloú!ěFí nabldlry v zadávacím řízenÍ na akci 'cistý Radotín -_vybudováni po{'Ženmlch kontejnerů pío zbpšeni sysiému ř|děn{

xňinarrho oopaou'a s uzavřenÍm s'iouvy o díbs 
'iríYpu 

EKls' spot. s Í.o.' É:18626084, Náchodská 242í,1o3 oo Plaha 9. Rad? MČ PÍaha

16 utládá oMH zaiisťtpodpis smbuvy.
úkol: oitH Hl 

'6ov 
á rrt : jednomFlně od.oohlo3cno

lno' PetÍ áiika

*","íT"' !!iť i'ů ťJÉ;""n" u


