
Zadavatel: Městská část Praha-ňáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ěáblice,

IČO: 00231266, zastoupena: lng. Milošem Růžičkou

Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: PORSIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00

Praha 16, IČO : 08759944, DIČ: C208759944, tel.: 608/322525, siskapetr©seznamcz

Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - podlimitni veřejná zakázka na stavební

práce dle §26 zákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona 134/2016 Sb.

Informace o předmětu zakázky a ieho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním

názvu): „BYTOVY DUM AKCIZ V PRAZE DABLICICH“.

 

 

 

Protokol o otevírání nabídek - S odkazem na ustanovení § 110 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Komise při otevírání obálek pracovala ve složení:

Pověřená osoba Příkazní smlouvou : Ing. Petr Šiška

Zástupce zadavatele : Mgr. Renata Henych, tajemnice

Před zahájením jednáni komise podepsali všichni členové/pověřená osoba čestná

prohlášení o své nepodjatosti.

2. Komise/pověřená osoba přijala od zadavatele elektronicky nabídky včetně seznamu

podaných nabídek. Komise provedla kontrolu nabídek dle:

 

\ § 107 Nabidky
 

(1) Nabidky se podávají písemně, a to velektronické podobě prostřednictvím

zadavatelem stanoveného elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické

v“

podobe )

(3) Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

3. Komise přistoupila k otevírání nabidek vtakovém pořadí, vjakém byly doručeny dle

seznamu podaných nabídek a provedla kontrolu úplnosti nabídek zhlediska splnění

zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci dle :

 

\ § 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě odst. (2) :
 

Zadavatel kontroluje při otevírání nabidek v elektronické podobě, zda nabidka byla

doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahujíci

nabidku nebylo před jejím otevřením manipulováno - s timto výsledkem:

 



 

Splnění požadavků:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poř. číslo Obchodní 'méno a sídlo . .

uchazeče ucriazeče Nabidkova cena bez DPH

1 KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, - 30.775.863,37 Kč

IC: 28982703

2 PRAGOTRADE spol. s r.o.,vMaršála Rybalka 379, 273 08 Pchery, - 27.265.678,23 Kč

IC: 16189612

3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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V Praze dne : 22.03.2021 10.17 hod.

 

Podpis Pověřené osoby Příkazní smlouvou + Zapsal : ing. Petr Šiška

 

 


