Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
tel. +420 567 276 128, +420 567 276 395
fax. +420 567 276 128
mail : ou@vyskytnanadjihlavou.cz
www.vyskytnanadjihlavou.cz
________________________________________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podaných v rámci výběrového řízení dle vnitřní směrnice Obce Vyskytná nad Jihlavou na postup
zadávání, vyhodnocování a výběr veřejných zakázek nepodléhajících zákonu č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách na veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Prodloužení veřejného osvětlení – osvětlení kostela“
Výběrové řízení bylo zadáno formou Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
dne 16.9.2014
1. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení zvoleném zastupitelstvem obce
Vyskytná nad Jihlavou dne 15.9.2014, usnesením číslo 2014/7.21.ZO
Předsedou komise byl zvolen: Ing. Lubomír Jonáš
2. Komise převzala k posouzení a hodnocení od zadavatele následující nabídky v zalepených
obálkách:
č.1 Obchodní jméno: R a M BUILDING
sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
č.2 Obchodní jméno: ELPE s.r.o.
sídlo: Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
3. Komise při posuzování a hodnocení nabídek nevyužila žádných přizvaných odborníků.
4. Komise nenavrhla/navrhla* zadavateli žádnou z předložených nabídek k vyřazení.
5. Komise hodnotila nabídky uvedené výše pod bodem 2
6. Komise hodnotila nabídky podle těchto kritérií: nejnižší nabídnutá cena
7. Na základě výsledků hodnocení sestavila komise následující pořadí nabídek:
Na prvém místě se umístila nabídka uchazeče č.: 2
Na druhém místě se umístila nabídka uchazeče č.: 1

Přílohu tohoto zápisu tvoří tabulka hodnocení jednotlivých nabídek.

8. Komise doporučuje zadavateli, aby zakázka byla zadána uchazeči s nabídkou č.:

ELPE s.r.o., Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov

Skončeno, podepsáno dne 29.9..2014 ve 19.45 hod.
Podpisy členů komise:

_______________________________________________________________________________
Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou
IČ 286893, číslo účtu : KB 4422-681/0100
úřední hodiny pro veřejnost:
pokladna: pondělí a středa 7.00 - 12.00, 13.00 – 16.30 hodin úterý, čtvrtek, pátek 7.00 – 12.00
starosta: úterý a čtvrtek 7.30 – 10.00 a 15.00 – 17.00

TABULKA HODNOCENÍ NABÍDEK

,,Prodloužení veřejného osvětlení – osvětlení kostela“

Hodnocená
kritéria
Hodnocené nabídky

R a M BUILDING
Bělehradská 858/23,
1200Praha 2

ELPE s.r.o.
Myslotínská 1978
393 01 Pelřimov

Cena
s DPH

Počet bodů

Celkové pořadí

90.556,- Kč

94,60

2.

85.667,47 Kč

100

1.

Bodové ohodnocení:
1) Nejnižší nabídnutá cena = 100 bodů
Výpočet bodové hodnoty: nejlepší nabídka / posuzovaná nabídka x 100 (viz. bod. 6 odst.
a) Výzvy k podání nabídek)

