Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen Zákon) v rámci veřejné zakázky
s názvem:

"Zásahový požární automobil pro SDH Radvanice"

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Obec Radvanice
542 12 Radvanice 160

IČ zadavatele:

00278220
DIČ: CZ00278220
PaedDr. Vladimír Diblík, starosta obce

Statutární zástupce zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:

http://radvanice.profilzadavatele.cz/
+420 603 891 489
radvanice@volny.cz
Blanka Čechovská
+420 777 431 530
blanka.pospis@post.cz

2. Přidělení veřejné zakázky
Zadavatel, výše uvedené veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ustanovení § 38 Zákona, se rozhodl v souladu s usnesením
zastupitelstva Obce Radvanice ze dne 27.6.2013 přidělit veřejnou zakázku
uchazeči, jehož nabídka měla nejnižší nabídkovou cenu.
Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku na základě výsledků posouzení a
hodnocení nabídek hodnotící komisí, které mu bylo předloženo ve zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek a to nejvhodnějšímu uchazeči:

IVACAR Ivančice, spol. s r.o.,
Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČ: 48906719
Hodnotící komisí byly hodnoceny pouze nabídky, u kterých prokázal dodavatel
kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňovali požadavky zadavatele na předmět
zakázky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla v souladu
s ustanovením § 78 odst. (1) písm. b) zákona:

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA

3. Seznam hodnocených nabídek s identifikačními údaji
Poř.
číslo

1.
2.
3.

Název uchazeče
IVACAR Ivančice,
spol. s r.o.
Agrotec a.s.
Serviscentrum
Vysočina s.r.o.

Adresa

IČO

Krumlovská 1430/30, 664 91
Ivančice
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava

48906719
00544957
26272211

4. Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí nabídek dle vyhodnocení
Poř.
číslo

Pořadí
dle
vyhod.

1.
2.

1.
2.

3.

3.

IČO

Cena bez
DPH v Kč

IVACAR Ivančice, spol. s r.o.
Agrotec a.s.

48906719
00544957

1 580 000,1 694 000,-

Serviscentrum Vysočina s.r.o.

26272211

1 699 000,-

Název uchazeče

Pořadí nabídek uchazečů vyhodnotí komise tak, že uchazeč, který měl nejnižší
nabídkovou cenu, byl hodnocen jako nejvhodnější (první v pořadí) a uchazeč
s nejvyšší nabídkovou cenou jako poslední v pořadí.
První v pořadí je nabídka uchazeče IVACAR Ivančice, spol. s r.o.,
Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČ: 48906719, která měla
nejnižší nabídkovou cenu.
Zadavatel, tak na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl o
výběru nejvhodnějšího uchazeče: IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská
1430/30, 664 91 Ivančice, IČ: 48906719, která byla v rámci hodnocení jako
první v pořadí.
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude
uveřejněno na profilu zadavatele, a to v souladu s § 81 odst. 4 zákona.

5. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je možno
podat v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 Zákona námitku zadavateli a to do
10-ti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky.
Dle ustanovení § 82 odst. 1 Zákona nesmí zadavatel uzavřít smlouvu
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle § 110
odst. 4 zákona.

Zadavatel vyzve vybraného uchazeče, aby mu v souladu s § 82 odst. 4 zákona
poskytnul řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby mohla být
smlouva uzavřena ve lhůtě dle § 82 odst. 2.
V Radvanicích, dne: 28.6.2013

………………..……………………..
PaedDr. Vladimír Diblík
starosta obce
Statutární zástupce zadavatele

