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MESTO

NERATOVICE

ul. Kojetická 1028

27711 NERATOVICE

Zapsala: M. Flícková

Dne: 15.7.2013

Zápis
z jednání komise pro otevírání obálek v rámci zadávacího rízení verejné zakázky
c. 4/2013/MŠ "Nákup spotrebicu do školních kuchyní"
konaném dne 15. cervence 2013

1. Dne 15. cervence 2013 v 10:00 se v zasedací místnosti reditelství MŠ Harmonie
Neratovice, V Olšinkách 700, sešla komise ve složení:
jméno

podpis

Marcela Cechová

tt-~~

Milada Flícková

~v

Olga Cervová

/

rtm;;

Tato komise provedla úkony spojené s otevíráním obálek na základe podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci verejné zakázky c. 4/2013/MŠ "Nákup spotrebicu do školních
kuchyní

", kterou

zadává mesto Neratovice (dále jen "zadavatel").

2. Zadavatel obdržel celkem 8 nabídek.
3. Otevírání obálek
3.1. Otevírání obálek nebyli prítomni zástupci uchazecu:
3.2. Pri otevírání obálek komise hodnotila formální náležitosti pro prijetí dorucených nabídek
k posouzení - zda byla nabídka dorucena ve stanovené lhute v rádne oznacené obálce, zda je
nabídka podepsána osobou, která je oprávnena jednat jménem ci za uchazece, a zda nabídka
obsahuje všechny soucásti požadované v zadávací dokumentaci.
Uchazec

Dodržení lhuty pro
podání nabídek

Nabídková cena s
DPH

Gastronom 98, s.r.o., Jatecní 34,
Plzen

ano (11. 7.)

1 052 700,-

Aligastro, Vondroušova 1190/41,
163 00 Praha 6

ano (12.7.)

850 140,-

TIP-EX PARTNER, s.r.o.,

ano (15.7.)

865 787,-
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Podebradská 65a, 19800 Praha
InterGast a.s., Na Vinobraní
1792/55,10600 Praha 10, Zábehlice

ano (15.7.)

1 023 628,-

Potravinomont s. s r. o., Sušilova 45,
750 00 Prerov

ano (15.7.)

964 950,-

Honey, s.r.o.,Podebradská12, 19000
Praha

ano (15. 7.)

666 765,-

ano (15. 7.)

660 773,-

ano ( 15.7.)

977946,-

Ámerex trade s.r.o., Na
Universitním statku 2,10800 Praha
10
Kovoslužba OTS, a.s.,
Tovacovského 2/92,13000 Praha 3

3.3. Všechny dorucené nabídky splnují formální náležitosti.
3.4. Všichni prítomní svými podpisy stvrzují, že byli rádne a vcas na jednání komise za
úcelem otevírání obálek pozváni, a nemají vuci postupu komise pri otevírání obálek žádné
námitky.
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