
ZákladnÍ škola Inq, M, Plesingera- Božinova Neratovice

Zápis

z jednánÍkomise pro hodnocenínabídek v rámcizadávacího řízenÍveřejnézakázky
č.21201612ZŠ.-,,Matířské a lakýrnické práce v Zák|adni škole Ing. M. Plesingerá-BoŽinova Neratovice..

Dne 18.5.2016 ve 12.30 hodin se v ředite|ně Zák|adní Ško|y Ing. M. P|esingera-BoŽinova Neratovice, seŠ|a
komise ve s|oŽenÍ: Mgr' Jaros|av KuŽe|, Milos|ava Vaňková a Zbyněk Kratochví|.

Tato komíse provedla, na zák|adě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, posouzení řádně
před|oŽených nabídek na dodavate|e veřejné zakázky č.2t2016l2zŠ ,,Malířské a |akýrnické práce v Zák|adni
škole lng. M. Plesingera-Božinova Neratovice.. kterou zadává město Neratovice (,,dá|e jen zadavatel..)

K podání nabídky v zadávacím řízení zadavate| vyzva| přímo 5 dodavate|ů, doručeny by|y ce|kem 3 nabídky.
Komise pro otevíránÍ obálek, která se seŠla dne 18.5.2016 potvrdi|a, Že vŠechny doruČené nabídky sp|ňu1í
formá|ní ná|eŽitosti a byly před|oŽeny k posouzení.

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

Uchazeč lc Nabídková cena v Kč
vč. DPH

Umístění
nabídek

Jan JeŽek, Višňová 428'
2B9 37 LouČeň

45827478 193 415, 2

Jaros|av Michá|ka, Zahradní 347 ,

2Bg 34 Rozd'alovice
43146511 234 032,- 3

Josef Nachtman, Dr. E. BeneŠe,1035,
277 11 Neratovice

61122823 120 810,- 1

Posouzení nabídek
VŠichni uchazeči do|oŽiIi dokumenty prokazující
zakázkách obdobného rozsahu a předmětu,
dokumentací.

kva|ifíkaci pro předmět zakázky vč. referencí o rea|izovaných
všechny před|oŽené nabÍdky jsou v souladu se zadávací

Na zák|adě posouzení nabÍdek pod|e stanovených hodnotÍcÍch kritérií doporučuje komise ředite|i Ško|y uzavřÍt
sm|ouvu s vybraným uchazečem Josefem Nachtmanem, jehoŽ nabídka by|a vyhodnocena jako nejvýhodnějŠí
a splňující kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.

o výs|edku výběrového řÍzení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po vydání rozhodnutí zadavate|e
o výběru nejvhodnějŠí nabídky.
C|enové hodnotícÍ komise svými podpisy stvrzují, Že předloŽené nabídky hodnotiIi nestranně, objektivně a
pouze na zák|adě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky'.
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