OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Identifikace veřejné zakázky
Herní prvek, Stříbrná
(dále též „VZ“)

Zadavatel
Obec Stříbrná
IČ: 002259616
Sídlo: Stříbrná č. p. 670, Stříbrná 358 01
Zastoupená: Jana Kortusová, starostka obce
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ
vybrána, byla nabídka účastníka: hřiště.cz, s. r. o., se sídlem: Příkop 838/6, 60200 Brno, IČ:
28354303; nabídka doručena dne: 30. 07. 2020 s nabídkovou cenou ve výši: 269.558,88 Kč bez
DPH.
Zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla hodnocena:
název

sídlo

právní forma

hřiště.cz, s. r. o.

Příkop 838/6, 60200 Brno

společnost s ručením
omezeným

S.O.S. – DEKORACE, s.
r. o.

•

•

•

Dobronická 1256,
Kunratice, 148 00 Praha

společnost s ručením
omezeným

pořadí účastníků podle jediného hodnotícího kritéria (nejnižší cena bez DPH)
název

nabídková cena bez
DPH

pořadí

hřiště.cz, s. r. o.

269.558,88 Kč

první

S.O.S. – DEKORACE, s.
r. o.

302.617, - Kč

druhý

identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla posouzena z hlediska úplnosti:
název

splnila podmínky

pořadí

hřiště.cz, s. r. o.

ANO

první

S.O.S. – DEKORACE, s.
r. o.

ANO

druhý

identifikační údaje vybraného dodavatele
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•

název

sídlo

právní forma

hřiště.cz, s. r. o.

Příkop 838/6, 60200 Brno

Společnost s ručením
omezeným

odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Hodnotící komise pověřená zadavatelem hodnotila nabídku uchazeče podle jediného hodnotícího
kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Vzhledem ke skutečnost, že dodavatel
hřiště.cz, s. r. o. uvedl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 269.558,88 Kč bez DPH byla jeho nabídka
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Hodnotící komise pověřená zadavatelem dále posoudila úplnost nabídky. Posouzení úplnost nabídky
spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Komise po
posouzení nabídky účastníka shledala, že je nabídka úplná. Vybraný dodavatel dle výše uvedených
skutečností splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a byl vybrán.

Ve Stříbrné dne 10. 08. 2020
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