
Základní škola lno. M. Plesingera- Božinova Neratovice

Zápis

3 jednáni komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
č' 11201612Z5 -,,Výměna osvět|ení v přístavbě h|avní budovy a na odloučeném pracovišti.areá|u 1. tříd

Zák|adní školy Ing. M. PIesingera-Božinova Neratovice..

Dne 16.5.2016 ve 12.30 hodin se v ředite|ně Základní Ško|y lng. M. P|esingera-BoŽinova Neratovice, seŠ|a
komise ve s|oŽení: Mgr. Jaros|av KuŽe|, Milos|ava Vaňková aZbyněk Kratochví|.

Tato komise provedla, na zák|adé podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, posouzení řádně
před|oŽených nabÍdek na dodavate|e veřejné zakázky č' 1120161225 ,,Výměna osvětlení v přístavbě h|avní
budovy a na odloučeném pracovišti-areálu 1. tříd Základní škoty Ing. M. P|esingera.Božinova
Neratovice., kterou zadává město Neratovice (,,dále jen zadavate|..)

K podání nabÍdky v zadávacÍm Ťízení zadavate| vyzva| přímo 5 dodavate|ů, doručeno bylo 5 nabídek. Komise
pro otevírání obá|ek, která se seŠ|a dne 16.5'2016 potvrdi|a, Že doruČené nabídky sp|ňují formá|ní ná|eŽitosti a
byly před|oŽeny k posouzení.

Hodnocení nabídek (pořadÍ pod|e data a hodiny doručení):

Posouzení nabídek
VŠichni uchazeči doloŽi|i dokumenty prokazující kva|ifikaci pro předmět zakázky vč' referencí o rea|izovaných
zakázkách obdobného rozsahu a předmětu, vŠechny před|oŽené nabídky jsou v sou|adu se zadávací
cjokumentacÍ'

Na zák|adě posouzenÍ nabídek pod|e stanovených hodnotícÍch kritérií doporučuje komise ředite|i školy uzavřít
smlouvu s vybraným uchazečem Reve| plus s.r.o.' jehoŽ nabídka by|a vyhodnocena jako nejvýhodnějŠÍ a
sp|ňujÍcí kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.

o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprod|eně po vydánÍ rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnějŠí nabídky.
Č|enové hodnotící komise svými podpisy stvrzují, Že před|oŽené nabÍdky hodnoti|i nestranně, objektivně a
pouze na zák|adě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci téio veřejné zakázky.

Jméno: Podpis:
I

Mgr' Jaros|av KuŽe|

^á(
Milos|ava Vaňková nu 

,iW ,,, , ý./
Zbyněk KratochvÍ| ' ,'rotil'l(

Uchazeč lc Nabídková cena v Kč
vč. DPH

Umístění
nabídek

KAMONT GROUP s.r.o., Cs.armády 512,
411 08 Štětí

03790304 217 523,- 3

L.KRET s.r'o., Rumburská 3153,
276 01 Mě|ník

27412709 201 984,- 2

Pomykáček Jiří' Kpt. Jaroše 1341,
277 11 Neratovice

41466322 277 247, 4

Raisa, spol. s.r.o., Hav|íČkova B22,
280 02 Ko|ín

43005071 371 053,- 5

Revel p|us s.r.o', B' Němcové 289,
277 ll Neratovice

261 6501 5 198 442,20 1


