
Základní škola lng, M' Plesingera-Božinova Neratovice

Zápis

z jednání komise pro otevÍrání obá|ek v rámci zadávacÍho řízení veřejn é zakázky č. 21201612zŠ ,,Ma|ířské
a |akýrnické práce v Základní ško|e |ng. M. P|esingera-BoŽinova Neratovice.., konaném dne 18.5.2016.

Dne18.5.2016ve12,30 hodinsevředite|něZák|adníŠko|ylng.M.Plesingera-BoŽinovaNeratovice,seš|a
komise ve s|oŽení. Mgr. Jaros|av KuŽel, Mi|oslava Vaňková aZbynék Kratochví|.

Tato komise proved|a úkony spojené s otevíráním obá|ek na zák|adě podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky č' 212016122Š ,,Malířské a lakýrnické práce v Zák|adní ško|e |ng. M.
P|esingera-BoŽinova Neratovice.., kterou uveřejni|o město Neratovice dne27.4'2016

K podání nabídky v zadávacím řízení zadavate| vyzva| přímo 5 dodavate|ů.

1. Terk-Pave| Rudovský, RaŠova 840114, 149 00 Praha 1 1

2. Jan H|aváček, U |esa 3721,276 0'1 Mě|ník
3. Josef Nachtman, Dr. E. BeneŠe 1035,277 11 Neratovice
4. Jaros|av Michá|ka, Zahradní 347,289 34 RoŽd'alovice
5. Zdeněk Cikánek, Svatop|uka Cecha 1211,277 11 Neratovice

bez přímé výzvy pak poda|i nabÍdku tito dodavate|é:

6. Jan JeŽek' ViŠňová 428,289 37 LouČeň

8.

Zadavatel obdrŽel ce|kem 3 nabídky.

Při otevírání obá|ek komise hodnoti|a formá|ní ná|eŽitosti pro přijetí doručených nabídek k posouzení - zda
by|a nabídka doručena ve stanovené |hůtě v řádně označené obálce, zda je nabídka v jednacím jazyce a je
podepsána osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče, a zda nabídka obsahuje všechny
součásti poŽadované v zadávací dokumentaci.

V řádném termínu obdrŽelzadavate|ce|kem 3 nabídky (pořadí pod|e data a hodiny doručení):

Uchazeč DodrŽení |hůtv pro podání nabídek
Jan JeŽek, ViŠňová 428,
289 37 Loučeň

ano
č.i. ZŠ - 35212016

Jaros|av Michá|ka' Za Spýcharem 476,
289 34 RoŽd'aIovice

dil9

č.i. ZŠ _ 32412016
Josef Nachtman, Dr. E. BeneŠe 1035,
277 11 Neratovice

ano
č.i. ZŠ - 36612016

Všechny doručené nabídky sp|ni|y formá|ní ná|eŽitosti, a proto postoupi|y do v|astního hodnocenÍ'

VŠichni přítomní svými podpisy stvzují, Že by|i řádně a včas na jednání komise za Úče|em otevíráníobá|ek
pozváni a nemajívůči postupu komise při otevíránÍobá|ek Žádné námitky.
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