
ffichodníkuadoplněníVovuLVýpadová,Píaha-Radotin'sepřih6sity4fiímy:
1' stÍabag a.s.' lČ:6o83E7,t4' Na Bělidle ]9a/21, 15ooo PralB5""'-''"'''''" :':1T:119::1Ič
z' L/l tKU _- tvitan xulec, tČ: 16076290' Ka ická 5214' 153oo Praha5'''''"'"''"1'724'976'00Kč
i. eroet staletni s'r'o' 

' 
lč| 2v3gaq 

' 
't/ážsrá fi4l'l2' 153'oo Píaha 5' " ' " '" '' ' ''' '' 1'885'826'0o Kč

;' EKls' spol. s I'o', lČ; 18626084, Mchodská 2421' 193 oo Píaha 9.''''''''''"""'1'938'933'00 Kč

Lr\'edeflé cény jsou bez DPH'
řo J"w"ni ot',ar.x r,oo*ticí l(omise konststovala' že ÍiÍnÉ strabag a.s. podala nekomPlehí rÉbidku - v rozpočtu ípbryly oceněny položxy za PnzkuíýYÉ a píojeklo!€

;a;;";*á doktÍneítaci' aúorský dozoÍ a i;řenýískoL] éir osl. z loho dúvodu bylá ÍÍma slrabaq a's. wloučem' |',lejnÉšI nabidku podala ÍlÍÍna M|KU _ Milan

iuou"' olrrrr mwtq" ,ryoral vz'll€dem k r€JniŽši mbídiové ceÍĚ i'ko nejvňodÍĚjší iabidku íjÍmy M|KU - Milan Kubec' lč: 1ffi629/J, Kallý:ká 52114, 153 0o Práhá 5

a s toulo íilmou Eavíít smlouw o dilo.

ugn.ě.,t3/20í4 rada souhlasi
;ň;;;l' fi"''y š;;oag a-s-' rČ: 60838744' Na Běl'dl€ 198/21, 15o o0 Praha 5 ze zádáuacÍho řízení na akci "RekonstÍukce chodniku a

aoinenivo v ul Ýypaoová' Praha - Radotín', a to z důvodu podání nekompletní nabídky'
Hlasování: jeďnomyslně odsouhlase'o

usn.ě. 14t2o11 .ada souhlasÍ
š pi'iiii' nuiu_r'"oneisi 

""bÍdky 
v Žadávacím ř2enÍ na akci 'Rekonslrukce 

chodniku a dophění Vo v ul. Výpadová, Praha _ Radotín' a s uzavřením

i.iouuv o o1ro s íiíÍnou MIKU _ Milan Kub€c' lČ: 16076290, Kaňická 52114' 153 00 Praha 5'

H l asov ánI' j e d no mys lně odso'ňlaseno
Rada MÓ Praha 16 ukládá oMH zajistiipodpis smlouvy o dllo' Úkol:oMH

l zl 18.11.2014 l0:2



Starosta MČ Praha 16, zásttlpce Zadavatele, lydává v zastoupení pověřenou

osobou ve smyslu znění $ 81 zákona 13112006 Sb., v rámci zakázky :

Oznámení o výběru nejvhodnějši nabídky.

ldentifikační údaie uchazečů a vÝsledná nabídková cena. pořadí nabídek

V P.aze : 18.11 .2014

Poučcní : Proti tomuto rozhodnutí j€ možno pod{f zádavateli námitky

do s_li dnů od jeho doručenÍ.

Příloha : ''Usnesení rady MČ Praha 16 - Radotln''

Pověřená osoba :

Ing. Petr šiška
Kolová 1549

153 00 Praha 16

Ičo:7055058l
Dlč : CZó3080l0588

<:':- :-

- .,?,+=j=

oořadi iméno uchazeče !ídlo lČo nebídková cena bez DPH

1. MIKU-KUBEC MILAN, Karlická 52/14

t53 00 Praha 5 í6076290
'l 724 976,00

2. Albet stavebni s.r.o., vÍážská 144I'l2
í53 00 Praha 5 27139891

1 885 826,00

3. EKIS, spol. s ..o. Náchodská 242'l

í93 00 Praha 9 í8626084
I 938 933,00

4. lll
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
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