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Zadavatel:
Obec Rušinov
58301 Rušinov 47
IČ:268160

Zápis ze zasedání hodnotící komise - vyhodnocení předložených
nabídek

1. Název zakázky: Výsadba ovocných stromů podél obecních cest v obci Rušinov
2. Předmět plnění zakázky: Realizace výsadby 414 ks ovocných stromů vč. dodávky
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sazenic na celkem 2070 m

Dodávka materiálu a práce

3. Id tifUkav"d'en cm u aje o za ava e I

Obchodní firma! název,jméno, ~:1Jmení Obec Rušinov
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele Rušinov 47,58301 Chotěboř
IČ, DIČ IČ 00268160
Jméno a přijmení osoby oprávněné jednat Vlastimil Pešek
jménem zadavatele
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4. Seznam orucenyc na I e
Číslo Obchodní IČ DIC Datum Čas podáni
nabídky firma podáni nabídky

nabídky
1. Ovocná a 62068547 3.8.2015 8:30 hod

růžová školka
Šťastných

2. STROM- 26962993 CZ26962993 3.8.2015 9:00 hod
SPECI, s.r.o.

3. ADAMERA 27750060 CZ25519816 4.8.2015 10:30 hod
s.r.o.
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5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo Důvod pro vyřazení nabídky
nabídky
1. Nesplnění požadavků zadávací dokumentace - nedoložen výpis

z obchodního rejstříku a seznam služeb podobného charakteru
pro prokázáni technických kvalifikačních předpokladů
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6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek probíhalo dle zvoleného kritéria - nejnižší nabídková cena.
Nabídka č. 1 firmy Ovocná a růžová školka Šťastných nesplnila požadavky uvedené
v zadávací dokumentaci, proto byla vyřazena.
Vítězná nabídka je od uchazeče Č. 2 STROM - SPECI, s.r.o., nabídka tohoto uchazeče
obsahuje nejnižší nabídko vou cenu, která činí 315.802,- Kč bez DPH. Nabídková cena
uchazeče Č. 3 ADAMERA s.r.o., činí 318.780,- Kč bez DPH

.'
Výsled k h de o nocem- pora 1 na 1 e

Císlo Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele, zájemce
nabídky
1 STROM - SPECI, S.r.o
2 ADAMERA s.r.o.
3
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7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Hodnotící komise pro toto zadávací řízení byla přítomna v tomto složení:
Pešek Vlastimil, Mgr. Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Dostál Josef, Šimon Pavel, Vidourek
Milan.
Omluvena byla p. Mgr. Vodičkova Jindřiška

8. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek

Otevírání obálek proběhlo 12.8.2015 v 17:00 hod, zasedání hodnotící komise skončilo
v 18:00 hod
výběrem vítězné nabídky od uchazeče č. 2 STROM - SPECI s nejnižší cenou 315.802,-
Kč bez DPH.
Hodnotící komise schválila 10 ti denní lhůtu na odvolání proti tomuto rozhodnutí.
VzWedem k tomu, že všichni přítomní členové hodnotící komise jsou zároveň členy
zastupitelstva obce bylo jednomyslně přijato toto rozhodnutí bez výhrad.
Tento zápis bude součástí příštího zasedání zastupitelstva obce.

9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne 12.8.2015, 18:10 hod
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat Vlastimil Pešek
jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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Hodnotící komise
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