
ZPRAVA 0 POSOUZEN1 A HODNOCENI NABIDEK VEEJN’?CH
ZAKAZEK MALEHO ROZSAHU

1 NAZEV ZAKAZKY:

Stavebni üpravy objektu na azy1ov dOm, Hav[fkOv Brod,
U Trojice p. 2005

2. IDENT1FtKAN1 UDAJE 0 ZADAVATELI

Zadavatel Mésto Hav1ikOv Brod, 1O 00267449

SidLo zadavatele HavLikovo náméstI 57, 58001 HavLIkOv Brod

Jméno a pIijmeni osoby Mgr. Jan TecL MBA, starosta
oprávnèné jednat jmênem
zadavatele

3. SEZNAM POSUZ0VAN’CH NABIDEK

isIo Obchodni firma/název/jméno, IIRI Datum as
nabidky pjmeni dodavatete/zájemc& datum narozeni podánI podánI

dodavatele/zájemce nabIdky nabidky

1, ArpikOstravas.r.o. 47667419 21.6,2018 09:58

2. DEA Energetická agentura s.r.o. 41539656 22.6.2018 10:30

3. Ing. Mirostav Po[áek 15197158 j 22.6.2018 10:30

4. STRUN’? POPIS HODNOCENI NABIDEK VETNE
ODUVODNENI

Komptetni zadávaci dokumentace vetné projektové dokumentace a soupisu stavebnich
praci dodávek a s[u±eb s vykazem vmér byLy od 6. ervna 2018 zveejnény p0 cetou dobu
konáni zadávaciho Izeni veejné zakázky maLého rozsahu na profitu zadavatele,
V terminu pro podánI cenové nabIdky tj. 25. ervna 2018 do 08:00 hodin mésto HavLikOv
Brod obdreLo ceikem tñ obálky s nabi’dkami, které byty dorueny vas a neporuené.
CLenové hodnotIcI komise prohLaujI, ±e nejsou ye vztahu k veejné zakázce a k uchazem
podjati.

‘ padé, e e nabidka podana nèko[u<a dodavateP zajemci SOiOfl, pouije zaaavatet pro kadeho dodavatele/zajernce
samostatnj adek Ciso uabidky, datum a das podani na5idk so v’pVuje nouze v radku u prvmho uvedeneho
doaa ate1e’zaemce



Komise oteve[a ve uvedené obátky s nabidkami. posuzovala jejich ipinost die podminek
vybérového zeni a konstatovata. e vechny nabidky spiñuji poadavky na jejich upinost.

Hodnotici komise posoudiia nabIdky. zda neobsahuji mimoádné nizkou nabidkovou cenu a
konstatuje. e ádná z nabidek neni mimoádné nizkou.

Násiedné komise hodnotita nabidky podl.e jediného kriteria a tim byla nejniii nabIdková
cena. na zákiadè které uriia jejich poadi. HodnotIci komise doporuuje. aby rozhodnuti o
zadáni zakázky uiniia rada mésta.

5. VYSLEDEK HODNOCENI - PORADI NABIDEK

Poadi Obchodni firma/název/jmêno, piijmeni dodavatele Hodnotici kritérium
nabidky (cena v. DPH)

1. Arpik Ostrava s.r,o. 2 178 000,-

2, DEA Energetická agentura s.r.o. 2 287 384,-

3. ng, Miroslav Potáek 2 500 000,-

6. SLOEN1 HODNOTICI KOMSE A PODPISY LENO HODNOTICI
KOMISE

Jméno a pijmeni
1

Funkce Datum Podpts
Iena hodnotici podpisu

komise zprávy

Bc. Libor Honzárek mistostarosta 25.6.2018 omiuven

Ing. Josef Bene Vedouci odboru rozvoje 25.6.2018 C

__________________ mësta

Martina Ko[áová Odbor rozvoje mésta 25.6.2018
DiS. -

Tomas Beranek Odbor rozvoje mésta 25 6 2018

Ing Vactav ien JmenoarIy radou 25 6 2018
Janouek mésta

Ing. Josef Juki Vedouci ekonomického 25.6.2018 ornitiven
odboru

7. PiPADNE OSTATNI INFORMACE 0 POSOUZENI A

HODNOCENI NAB1DEK2

Pooku “Ostatn informace o posouzeni a hodnocen nabidek” mOe zadavatel ouit pro uvedeni da1i podstatnch
informaci vztahujicich se k posouzeni a hodnoceni nabidek (napi. zapsáni rozdilndho stanoviska iena hodnotici komise,
podjatost cilena hodnotici komise, stanovisko poradce, apodl.


