
Protokol o otevírání obálek s nabídkami, 
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách- "Veřejná zakázka malého rozsahu" 

Název zadavatele, IČ zadavatele: 

Sídlo zadavatele: 

Název veřejné zakázky: 

Druh zadávacího řízení : 

Číslo jednací: 

Datum otevírání obálek a hodnocení: 

Místo otevírání obálek a hodnocení: 

Členy komise byl zvolen: 
• předseda: Helena Šmídová 
• místopředseda: Mgr. Marek Braidl 

Městská část Praha 8, IČ: 00063 797 

Zenklova 3 51 l, \80 48 Praha 8 

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" 

veřejná zakázka malého rozsahu 

OZI/20 14/003 5 

2. června 2014 

UMČ Praha 8, U Meteoru 6/ 147, odbor zakázek a investic, 
zasedací místnost ve 3. patře 

Všichni členové hodnotící komise podepsali "Čestné prohlášení" člena hodnotící komise . 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek převzala seznam podaných nabídek 
a celkem čtyři nabídky, které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek. Komise provedla 
kontrolu obálek a konstatuje, že obálky jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou 
řádně označeny. 

Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového 
čísla) a zaprotokolovala následující údaje: 

Obálka pořadové číslo 1 
Identifikační údaje o uchazeči: 
Obchodní firma: TH Consulting & Publishing s.r.o. 
Sídlo: Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ:02695421 
Nabídková cena bez DPH : 1 639 575,- Kč 
Návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano 
Podepsané čestné prohlášení: ano 
Výpis z obchodního rejstříku: ano 
Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL): ano 
Technické kvalifikační předpoklady: ano 
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele. 



Obálka pořadové číslo 2 
Identifikační údaje o uchazeči: 
Obchodní firma: Vita maxima s.r.o. 
Sídlo: Praha 9- Vinoř, Mladoboleslavská 530, PSČ 190 17 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČ:29010284 
Nabídková cena bez DPH: I 640 874,- Kč 
Návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano 
Pod~sané čestné prohlášení: ano 
Výpis z obchodního rejstříku: ano 
Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL): ano 
Technické kvalifikační předpoklady: ano 

._?,ávěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele. 

Obálka pořadové číslo 3 
Identifikační údaje o uchazeči: 
Obchodní firma: EXTENDER, s.r.o. 
Sídlo: Praha 6- Bubeneč, U V orlíků 367/3, PSČ 160 00 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČ:27428109 
Nabídková cena bez DPH: 1 630 090,- Kč 
Návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ano 
Podepsané čestné prohlášení: ano 
Vý_pis z obchodního rejstříku: ano 
Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL): ano 
Technické kvalifikační předpoklady: ano 
Závěr: Nabídka splňuje požadavky zadavatele. 

Obálka pořadové číslo 4 
Identifikační údaje o uchazeči: 
Obchodní firma: lne. Radek Polák 
Sídlo: Jeremenkova 886/129, 140 00, Praha- Krč 
Právní forma: Fyzická osoba 
Závěr: Komise rozhodla neotevírat obálku. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána 
jiná nabídka. 

Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou: 
• seznam podaných nabídek. 
• presenční listina přítomných členů komise 

Kritérium hodnocení nabídek: 
Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena nejnižší nabídková cena. 
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Výsledek hodnocení nabídek (dle kritéria nejnižší nabídková cena): 

L 

Obchodní firma: EXTENDER, s.r.o. 
Sídlo: Praha 6- Bubeneč, U V orlíků 367/3, PSČ 160 00 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ:27428109 
Nabídková cena bez DPH: I 630 090,- Kč 

Obchodní firma: TH Consulting & Publishing s.r.o. 
Sídlo: Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ:02695421 
Nabídková cena bez DPH: 1 639 575,- Kč 

Obchodní firma: Vita maxima s.r.o. 
Sídlo: Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 530, PSČ 190 17 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ:29010284 
J:Jabídková cena bez DPH: : I 640 874,- Kč 

Závěr komise: 
Komise doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem EXTENDER, s.r.o. ( IČ: 274 28 109), který 
nabídl nejnižší cenu. 

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů: 

člen hodnotící komise 
(náhradník) datum podpisu 
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