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ZÁPIS O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

zpracovaný pro zakázku s názvem: 

 

„Výzva více zájemcům k podání nabídky na provedení opravy střešní konstrukce“,  

 

jejímž předmětem je celková oprava střešní konstrukce na bytovém objektu Radimovická 

1423-1424 v Praze 4. 

 

Zadavatel:    Společenství vlastníků Radimovická čp. 1423 a 1424, Praha 4 

Sídlo zadavatele:  Radimovická 1423, 149 00  Praha 4 

IČ:    29035244 

Osoba oprávněná jednat: Marcel Kubíček, předseda výboru společenství vlastníků 

    Richard Záhorský, místopředseda výboru společenství vlastníků 

 

Zadavatel uvádí, že ve věci „Výzvy více zájemcům k podání nabídky na provedení opravy 

střešní konstrukce“ (dále jen „Výzva“) byly, po předběžném prostudování dostupných 

referencí a doporučení stavebních firem, obeslány tyto firmy: 

 

AZ PROFIL SRS, a.s. 

ALVA 92 a.s. 

AHF STAVBY, s.r.o. 

SYANCO, s.r.o. 

BauTherm EU, s.r.o. 

DKS s.r.o. 

NOVIS Praha, s.r.o.  

SOVA stavební s.r.o. 

 

Jednání bylo zahájeno v kanceláři zadavatele dne 5.4.2017 ve 20:00 hodin. Zadavatel 

ustanovil pana Ing. Jaroslava Roda ze Znalecké a expertizní kanceláře k otevírání obálek 

s nabídkami a prohlašuje, že při otevírání nabídek bude zaznamenán název stavební firmy, 

zběžně prostudován obsah nabídky a zaznamenána celková nabídková cena včetně DPH.  

Ing. Rod se nabídl, že ze svého profesionálního pohledu důkladně prostuduje technologické 

postupy uvedené v došlých nabídkách a poté zadavatel ustanoví komisi, která detailně 

zkontroluje požadované náležitosti došlých nabídek a následně došlé nabídky vyhodnotí, o 

čemž bude sepsán protokol. 

 

Pan Ing. Rod před otevíráním obálek s nabídkami, které byly doručeny v řádné lhůtě pro 

podání nabídek, provedl před přítomnými členy společenství vlastníků kontrolu obálek 

s nabídkami se zjištěním, že všechny nabídky jsou neporušené a v řádně uzavřených 

obálkách. Níže je uveden seznam firem, které doručily své nabídky a uvedena konečná cena 

z nabídky vč. DPH. 
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Název firmy:  Konečná nabídková cena včetně DPH: 

ALVA 92 a.s.      1.365.878,- Kč včetně DPH 

DKS s.r.o.  1.640.245,- Kč včetně DPH 

AZ PROFIL SRS a.s. 1.714.848,- Kč včetně DPH 

AHF STAVBY s.r.o. 1.840.345,- Kč včetně DPH 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:50 hodin a všichni přítomní členové společenství vlastníků, 

včetně Ing. Roda, podepsali tabulku, která byla při jednání doplněna o základní údaje, 

zjištěné prvotním zběžným nahlédnutím do došlých nabídek. Tabulka s vlastnoručními 

podpisy přítomných členů je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

V Praze dne 10.04.2017 

 

 

       Marcel Kubíček, předseda výboru 

 

 

       Richard Záhorský, místopředseda výboru 

 

 

 

 


