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ápráva o posouzení a hodnocení nabídek

Veřejný zadavatel:
Sidio;

Obec BěIeč
391 43 Běleč , Běleč čp,22

lC: 005B2506

ZastoupenÝ: stanislav Šmeikal - starosta obce

Název veřejné zakázky: Oprava místní komunikace 4c v k.ú.Běleč u Mladé Vožice
Uveřeiněná zn,: VZMR/01_/2016

zadávacířízení:
VZ malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č,137/2006 Sb,,

o veřeiných zakukách, ve znění pozděiších předpisů,

Hodnotící komise (dále též ,,komise") ustanovená zadavatelem zahájila svoji činnost dne 13.06.2016.
Všichni přítomníčlenové hodnotící komise podepsali prohlášenío své nepodjatosti a zavázali se k mlčenlivosti
o všech skutečnostech, o nichž se dozvív souvislosti s výkonem své íunkce člena komise,
Hodnotící komise převzala od zadavatele dokumentaci zadávacího řízení a nabídky uchazečů, kteří splnili
kvaliíikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem a přistoupila k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů:

a) Posuzování nabídek:
Nabídky byly posuzovány z hlediska splněnípožadavkŮ stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb avýkazu výměr a z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku nebo nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou,

Nabídka č. 1 :

uchazeč se sídlem
lč / DIč
právníforma

VlALlT Soběs lav,spol.s.r.o.
Na Švadlačkách 47\tl1,392 01 Soběslav
lČ: 14504456 D|Č,.CZL45O4456
společnost s ručením omezeným

Nabídková cena uchazeče :
1,990.400,-Kč
2,408,384.-Kč

bez DPH
vč,DPH

Hodnotícíkomise jednomyslně konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje zadávací podmínky, uchazeč

Důvod vvřazení:

Nabídka č. 2 :

j SWIETELSKY stavební s.r,o.
Uchazeč se sídlem l , České Budějovice 3, Pražská tř, 495/58, PSČ 370 04
lč / DlČ : l lČ: 4B03559b DlČ: cz 48035599
Právníforma : : Společnostsručenímomezeným

i doručovacíadresa : P.o. BoX 38 , 39o l2rábor

Nabídková cena uchazeče :
1,930.451,28 Kč
2.335.846.05 Kč

bez DPH
vč,DPH

Hodnotícíkomise jednomyslně konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje zadávací podmínky, uchazeč

Důvod vvřazení:

Do závěrečného hodnocení postoupily nabídky uchazečŮ č.1,,č.2.
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b) Hodnocení nabídek:

Komise hodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria pro zadáníveřejné zakázky :

nejnižší nabídková cena (bez DPH)
Hodnotícíkomise sestavila pořadíuchazečŮ od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkouich cen.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenu,

: Uchazeč :

i

: l,Jchazeč se síd/em ;
|lC / DlC :

I Právníforma:

swlETELsKy stáúenňí š.i.ó.
České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, psČ 370 04 j

l lČ: 48035599 DlČ: CZ 48035599
l Společnost s ručením omezeným

VlALlT Soběslav,spol.s.r.o.
Na Svadlačk ách 47 8l ll, 392 01, Soběslav
lČ: 14504456 D|Č:CZI4504456
společnost s ručením omezeným

l CE^IA

: (v Kč bgz_D|H,vč,DPH|

1,930.451,28 Kč
2,335.846,05 Kč

CENA
(v Kč bez DPH)

1,990.400,-Kč
2,408,384,-Kč

] :Jg1q99ys!"eg§§4-:Po: BOX 38, 39o l}Tábor
je nabídkou nejvhodnější s nejniŽŠi ňánnrórs nejnižší nabídkovou cenou

a doporučuje zadavateli uzavřít s tímto uchazečem smlouvu.

Pořadí umístění dalších hodnog_epýc| uc|qzečů ;
'ioitřáai ,

, nabídek : Uchazeč :
:

: Uchazeč

3. .se síd/em :
:tČ totČ ]
: Právníforma:

Hodnotící komise ukonČila svoji činnost dne 1_3,06.2016 sepsáním a podepsáním léto ,Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek ".
VŠichni Členové hodnotící komise s údaji uvedenými v této zprávě bezvýhradně a jednomyslně souhlasí a na
důkaz toho připojují své podpisy,

V Bělči dne: 13,06.2016

Jméno a příjmení: Adresa: Podpis:

Stanislav Šmejkal Běleč čp.41, 39].43 Běleč
n,,ilt

Hana Rychlá Bzová ].0, 39].43 Běleč -dllrl /l 
/ 

l/\J

Jaroslav Čech Běleč čp,11, 39143 Běleč ,/-(-(_,___*

Zadavateltímtopotvrzuje,Žepřevzalbezprostředněpoukončeníčinnosry
sPoleČně s nabídkami a ostatní dokumentací související s činností hodnotící komise.

za zadavatele :
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