OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Na základě protokolu z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne 17. 6. 2013 pro projekt: „B. j. 3
PB – PČB Pačejov“
potvrzuji,
že nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy a zadávací dokumentace
ze dne 17. 6. 2013 je ekonomicky nejvhodnější nabídka uchazeče: Jana Bohatého, Lesní 493,
335 01 Nepomuk, IČ: 14735075
a rozhoduji, že:
Smlouva o dílo bude uzavřena s dodavatelem: Janem Bohatým, Lesní 493, 335 01 Nepomuk,
IČ: 14735075. Avšak Smlouva o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek, které sestavila komise pro posouzení a hodnocení
nabídek v Protokolu ze dne 4. 7. 2013.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem účastníkům prostřednictvím
České pošty, s. p., dne 9. 7. 2013 a zveřejněno na internetové úřední desce Obce Pačejov dne
9. 7. 2013.
Nedílnou součástí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je tabulka hodnocení nabídek, ze
které je patrné pořadí uchazečů včetně identifikačních údajů jako je název uchazeče a IČ,
postup hodnocení a konečné pořadí v hodnocení na základě hodnotících kritérií. Tabulka je
součástí Protokolu o posouzení nabídek uchazečů z hlediska požadavků zadavatele
a hodnocení nabídek.
Toto oznámení skýtá 2 strany.

V Pačejově dne 9. 7. 2013

………………………………………………
Ing. Vladimír Smolík, starosta Obce Pačejov
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Hodnotící kritérium

Do vzorců budou dosazeny nejvhodnější hodnoty ze
všech hodnocených nabídek, a to

Váha

Nabídková cena

Reakční doba

Záruční doba

Nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH:

Nejkratší reakční doba
v hodinách:

Nejdelší záruční doba
v měsících:

964 276

12

48

75 %

15 %

10 %

Závěr
hodnocení
dle
bodového
zisku

Vzorec
100 * nejvhodnější nabídka
hodnocená nabídky

* 0,75

100 *

nejvhodnější nabídka * 0,15
hodnocená nabídka

100 * hodnocená nabídka
* 0,10
nejvhodnější nabídka

Hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů
Poř.
číslo

Společnost

IČ

Nabídková cena

Body

Délka reakční
doby

Body

Záruční doba

Body

Body

Pořadí

1

Jan Bohatý

14735075

964 276

75,00

12

15,00

48

10,00

100,00

1

2

Vavřík stavby, s. r. o.

29121957

996 749

72,55

24

7,50

48

10,00

90,05
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V Pačejově dne 9. 7. 2013

………………………………………………
Ing. Vladimír Smolík, starosta Obce Pačejov
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