
ZPRÁVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK

Podle ~ 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Jen zákon)

1. Název veřejné zakázky: Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry

2. Druh veřejné zakázky: dodávka zboží

3. Druh zadávacího řízení: . zjednodušené podlimitni řízeni

4. Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Obec Psáry

Sídlo zadavatele: 25244 Psáry- Dolní Jirčany, Pražská 137

Jednající: Milan Vácha, starosta

IČO: 00241580

Název veřejné zakázky: Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry

Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení ~ 21 odst I pism. f) ZVZ aDruh zadávacího řízeni:
ustanovení ~ 38 ZVZ

5. Seznam posouzených nabídek

Pořadové číslo Nabídková cenaPořadí nabídek Obchodní jméno uchazečenabídky (bez DPH)

1.. SAP spol. s r.o.
iČ: 47543442

1. se sídlem Praha 10, Služeb 609, 2590000,•Kč
PSČioaoo .

2. TopKarMoto s.r.o., iČ: 25409891
2. se sídlem Dlouhoňovice 22, Žamberk, 564 2 850 000,- Kč

01

6. Popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek včetně odůvodněni

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení ~ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ,
nejnižši nabídková cena.

7. Výsledek hodnocení nabídek — pořadí nabídek

Pářadí nabídek Pořadové číslo ‘ Obchodní jméno uchazeče Nabídková cena

1 1.. ~~ ~ 2590000- Kč
~ IC: 47543442 ‘
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se sídlem Snět 24, Dolni Kralovice

TopKarMoto s.r.o., IČ: 25409891
se sídlem Dlouhoňovice 22, Zamberk, 564 2 850 000,- Kč
01

8. Popis hodnocení jednotlivých nabidekv rámci všech hodnoticich kritérií

Nabidky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny, nabidka SAP spol. s r.o. byla shledána jako nejnižší a nikoli
mimořádně nízká.

9. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firmalnázevljméno,
příjmení osoby, vůči níž je člen

hodnotící komise v pracovněprávním
či obdobném vztahu

Datum
podpisu

této zprávy

Zpráva byla předána zadavateli dne 19.8.2013

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Milan Vácha, starosta

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Podpis

11. Předáni zprávy o posouzeni a hodnoceni nabídek zadavateli
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PŘ1LOHA I KE ZPRÁVĚ O POSOUZENI A HODNOCENÍ NABIDEK

A. Informace o nahlíženi do zprávy

Jméno a příjmení
osoby, Iterá Obchodní firmalnázevíiméno, Datum

nahlédla do zprávy, p~Jmení příslušného uchazeče, narození Datum
popř. pořídila výpis, IC a sidlolmisto podnikáníltrv. osoby, která nahlédnuti Podpis osoby, která

kopii či její opis bydliště příslušného uchazeče nahlédla do zprávy nahlédla do zprávydo zprávy
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