ROZHODNUTÍ
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
a
OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Obec Psáry, se sídlem 25244 Psáry - Dolní Jirčany, Pražská 137, IČ: 00241580, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“)
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky nazvanou „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v
obci Psáry“,(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 takto:
Nejvýhodnější nabídku předložil a byl vybrán uchazeč:
SAP spol. s r.o., IČ: 47543442, se sídlem Praha 10, Služeb 609, PSČ 108 00
Odůvodnění:
Byly hodnoceny nabídky uchazečů:
Pořadí nabídek

Pořadové číslo
nabídky
1.

1.
2.
2.

Obchodní jméno uchazeče
SAP spol. s r.o.
IČ: 47543442
se sídlem Praha 10, Služeb 609,
PSČ 108 00
TopKarMoto s.r.o., IČ: 25409891
se sídlem Dlouhoňovice 22, Žamberk, 564
01

Nabídková cena
(bez DPH)
2 590 000,- Kč

2 850 000,- Kč

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.
Uchazeč č.1 SAP spol. s r.o. uvedl ve své nabídce nabídkovou cenu 2 590 000,- Kč, nabídková cena uchazeče byla
vyhodnocena jako nejnižší z obou hodnocených nabídek.
TopKarMoto s.r.o. nabídl nabídkovou cenu 2 850 000,- Kč.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 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.
Ve Psárech dne …………..

_______________________________________
Obec Psáry
Milan Vácha, starosta

