
Zakázka malého rozsahu na stavebnÍ
Praha 16, Václava Balého 2313'

153 o0 Praha - Radotín, ICo l o0241598' DIc : CZ00241598
zastoupena starostou Mgr. lGrlem Hanzlíkem

v zastoupení, s odkazem na srnlouvu, tng. Petrem šiškou, rčo zossosgr

Zrušení zadávacího řízen í
Podle s 84 odst. 1e)zákonač. 13712006 sb.:

...... zbyla k posouzení pouze jedna nabídka.'.'.

Yás tímto informujeme o zrušení zadávacÍho ňzení na akci l

odůvodnění:

zadavatel obdÉel ve stanovené lhůtě tři nabídky uchazečů pod pořadovým číslem

s&s vzduchotechnika' s.r.o., Horymírovo náměsti L4L6l9,153 oo Praha 5,
IC : 2612811O
Thermvyet s"r.o., vlárská L454l L, L04 00 Praha 22 - Uhříněves,
I€ : 2851640l
AvP REAL Štavební s.r.o., Vlárská t4o9l5o' 104 00 Praha 22 - Uhříněvés'
IC : 28513428

1)

2)

3)

Uchazeči č. 1) s&s vzduchotechnika' s'r.o'
4'!l,2o14 písemně vyzváni k doplnění
lhůtou, což neučinili.
zadavatel je tedy nuoen na základě znění s84 ods. 1 e) ákona soutěž zrušit

zadavatel I Městská část Praha 16, václava Balého 2313' 153 00 Praha - Radoťn

a č' 3) AvP REAL stavební s.].o.
své kvalifikace s doďatečně

byli dne
dlouhou

tčo : oozlrsgs, DIč ! czoo24159& zastoupena starostou Mgr' Karlem Hanz!íkem

Pověřená osoba dle smlouw ! ing' Í'etr šiška, Kolová 1549/1. 153 oo Praha 16'
i6, ro55o581, Dič, cz63oaor1s88 tel |óoa322525 mail; siskaDetr@seznam.cz
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Š\,itoí*. P.vél, Bc. (Pavel's!Ťorka@prahal6'eu)
aus€ni vybeÍoveho ÍizeÍli \zT
OtlÉs 22. 12. 2014. 13:24:19
KoÍ!: siskapetr@s€zmm'cz
KopÉ: 'Lacimvá auám'

Ahoj Petre,
Posilam co vy@dlo 2 RMC
Pávelsvil-

4 ad í9} sŤA + oMH . náv.h .a zrušení zadávaciho řÍzenl ía akci ..lnst'l.ce \.zT (3nÍžení Íadonu} - búové doÍrť sídliště. Píaha -
RadotÍn"
o.ltlvodněnÍ: V ráÍř€i revitalizace q/bvých domů sídliště Radotín jé v áimu MČ Praha 16 řešit problém s výsMem radonu v těchto bytovtich
doÍnech. Po íĚřeních, lderá provedl státni úsbv íádiační ochrarry, byla v něktefých h/tech z'štěna zvýšená otiernová aKivita radonu. Píoto bylo
ýyhášeno zadávací řízení na áotovitele náWhu řešení odvělrání Mů. Vzhlédem k iorru, že v lomto zadávacím řizeni byla podána nabidka pouze
jednoho uchazéče, komise navrhuje zadávací řízéní zÍušit.
usn' č' 99/20í4 rada aouhlásí
se zrušením zadávaciho řizenÍ na akci 'lnstabce \zT (snížení radonu) - MoVé dorÍy sídlišté, PÍaha - Radotín" z důvodu @dánÍ nabídB pouze
jednoho uchazeěe- Rada MÓ P.aha 16 u k lá d á oÍtlH zaistit oznárrEní o zrušení zádávacího řizení všem
uchazečúm. Úkot: otrttt Hl8ování: jeútonwlně odsouhlaseno
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