ROZHODNUTÍ
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
a
OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Horní Podluží se sídlem 40757 Horní Podluží - Žofín 2, IČ: 00524221, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v
zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky nazvanou „Pořízení zametacího stroje pro obec Horní Podluží“,
(dále jen „Zakázka“), v souladu s § 81 a násl. zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“), rozhodl na základě doporučení hodnotící komise takto:
Nejvýhodnější nabídku předložil a byl vybrán uchazeč:
S A P. spol. s r.o.
IČ: 47543442
Snět 24, Dolní Kralovice, 257 68

Odůvodnění:
Byly hodnoceny nabídky uchazečů:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení /právní forma
dodavatele/uchazeče

1.

TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

2.

S A P. spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání/trvalého
pobytu

IČ
dodavatele /
uchazeče

Datum
podání
nabídky

Pod Nádražím 1205, 28601
Čáslav - Nové Město

27069940

12.9.2013

Snět 24, Dolní Kralovice, 257 68

47543442

12.9.2013

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1
písm. b) ZVZ, nejnižší nabídková cena.
Nabídky obou uchazečů splnily veškeré technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci,
uchazeči tedy prokázali, že jimi nabízené zboží splňuje všechny požadavky v zadávacích podmínkách ke
zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku „Redukce prašnosti mobilní technikou v obci Paseka“.
Uchazeč č.1 TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o. uvedl ve své nabídce nabídkovou cenu 2.900.000,- Kč,
Uchazeč č.2 S A P. spol. s r.o. nabídl nabídkovou cenu 1.650.000,- Kč, nabídková cena uchazeče byla
vyhodnocena jako nejnižší z obou hodnocených nabídek.
Pořadí nabídek:
Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

1.

2.

2.

1.

Obchodní jméno uchazeče
S A P. spol. s r.o.
TRUCK SERVIS Čáslav
s.r.o.

Celková
nabídková cena
(bez DPH)
1.650.000,- Kč
2.900.000,- Kč

Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je možno podat námitky, které musí stěžovatel doručit
zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána

jako nejvhodnější. Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil právo podle § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na svém profilu zadavatele. Oznámení se považuje za doručené okamžikem
zveřejnění na profilu zadavatele.
V Horní Podluží dne 17. 9. 2013

_______________________________________
Horní Podluží
Karel Kopecký, starosta

