„ZŠ Liberec, Lesní 275/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu vzduchotechniky v tělocvičně“
Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek
NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

SIPAK s.r.o.

SOREX s.r.o.

249 194,31

244 890

199 500

Titulní list







Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou
osobou











Nepředložil, nevyužije





Nepředložil, nevyužije





Předložil, nevyužije

Původní položkový
rozpočet

Aktuální rozpočet, ale
chybí úvodní list

Původní položkový
rozpočet

ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Nabídková cena v Kč bez DPH

Celková PH
250.000 Kč bez
DPH

ČP dle § 68 odst. 3 zákona
ČP o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí
Čestné prohlášení o nestrannosti
Seznam subdodavatelů / ČP
Další poznámky

Posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace
NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o

SIPAK s.r.o.

SOREX s.r.o.





OR


OR, ŽR

X
není podepsáno

OR, ŽR, ŽL

X


doložen seznam +
osvědčení

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
§ 54 – obchodní rejstřík
§ 54 – doklad o oprávnění k podnikání
§ 56 – seznam zakázek za 5 let (realizace dodávky a instalace
vzduchotechnických zařízení v bytových domech či budovách
občanské vybavenosti) podobného charakteru a podobného
rozsahu
3 zakázky, ve výši min. 125.000,- Kč bez DPH/1 zakázka
OR – výpis z obchodního rejstříku, ŽR – výpis z živnostenského rejstříku, ŽL – živnostenský list


seznam

„ZŠ Liberec, Lesní 275/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu vzduchotechniky v tělocvičně“
Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Celková PH
Nabídková cena v Kč bez DPH 250.000 Kč bez
DPH
Titulní list

SIPAK s.r.o.
244 890


Návrh smlouvy – doložen, podepsán oprávněnou
osobou



ČP dle § 68 odst. 3 zákona
ČP o souhlasu se zveřejněním v souladu se Směrnicí
Čestné prohlášení o nestrannosti





Seznam subdodavatelů
Další poznámky


Nepředložil, nevyužije
Aktuální rozpočet, krycí list
doložen

Posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
§ 54 – obchodní rejstřík
§ 54 – doklad o oprávnění k podnikání
§ 56 – seznam zakázek za 5 let (realizace dodávky a instalace
vzduchotechnických zařízení v bytových domech či budovách
občanské vybavenosti) podobného charakteru a podobného
rozsahu
3 zakázky, ve výši min. 125.000,- Kč bez DPH/1 zakázka
OR – výpis z obchodního rejstříku, ŽR – výpis z živnostenského rejstříku, ŽL – živnostenský list

SIPAK s.r.o.


OR, ŽR

doložen seznam +
osvědčení

