Základní škola lng. M. Plesingera- Božinova Neratovice
Zápis
z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízeníveřejné zakázky

č' 11201stzzŠ- ,,Malířskéa lakýrnické práce v Základni škole lng. M. Plesingera-BoŽinova Neratovice"
Dne 18.5'2015 ve 12'30 hodin se v ředitelně Základní školy lng' M' Plesingera-BoŽinova Neratovice, sešla
komise ve sloŽení: Mgr' Jaroslav KuŽel, Miloslava Vaňková a Zbyněk Kratochvíl.

Tato komise provedla, na záRladé podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, posouzení řádně

předloŽených nabídek na dodavatele veřejné zakázky č. 1l2o15t2Zš,,Malířské a lakýrnické práce v Základní
škole lng. M. Plesingera-Božinova Neratovice" kterou zadává město Neratovice ('oale jen zadavatel")

K podání nabídky v zadávacím řízení zadavatel vyzval přímo 5 dodavatelů, doručeny byly celkem 4 nabÍdky.
Komise pro otevírání obálek, která se seŠladne 1B.5.2015 potvrdila, Že všechny doručenénabídky splňují

formálnÍ náleŽitosti a byly předloŽeny k posouzenÍ'

Hodnocení nabídek (pořadí podle data a hodiny doručení)

Uchazeč
Jaroslav Michálka, Zahradní 347,
289 34 Rozd'alovice
Josef Nachtman, Dr. E. BeneŠe 1035,
277 11 Neratovice
Zdeněk Cikánek, Svatopluka Cecha 1211'
277 11 Neratovice
TERK_Pavel Rudovský, RaŠova8401 14,
149 00 Praha 11

IC

43146511

Nabídková cena v Kč Umístění
vč. DPH
nabídek
191775,3

61122823

100 560,-

1

11287977

149 VAI,-

2

3796658

382 333,-

4

I

Posouzení nabídek

VŠichni uchazeči doloŽili dokumenty prokazující kvalifikaci pro předmět zakázky vČ. referencí o realizovaných
zakázkách obdobného rozsahu a předmětu, všechny předloŽené nabídky jsou v souladu se zadávací
dokumentací.

Na základě posouzení nabÍdek podle stanovených hodnotících kritériídoporučuje komise Radě města uzavřít
smlouvu s vybraným uchazečem Josefem Nachtmanem, jehoŽ nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
a splňujícÍ kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.

C výsledku výběrového řÍzení budou vŠichni uchazeči vyrozuměni neprodleně po vydání rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnějŠínabídky.

Členovéhodnotícíkomise svými podpisy stvrzují, Že předloŽené nabídky hodnotili nestranně, objektivně a
pouze na základé kritériíuvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky:

Jméno:

Mgr' Jaroslav KuŽel
Miloslava Vaňková
Zbyněk Kratochvil

Podpis:

,

lI

f)

/\{'w^

(/

(ho,)%no,'

Lkwr

