
EVRoPSKÁ UNIE
Fond soudrŽnosti
operaěnĺ program Životnĺ prostředÍ

oZNÁMENÍ o rnŕnĚnu NEJVHonľĚlŠÍ NABÍDKY

Zadavatel obec Křetín oznamuje všem účastníkům výběrového Íízení, údaje rozhodné pro

qýběr nejvhodněj ší nabídky.

1. Identifikační údaie o zadavateli a předmětu zakázky

Název veřejné zakázky:

Zadavatel zakázky:

Adresa:

IČ:

Statutární zástupce:

Veřejná zakázka

podle předmětu:

Forma zadáv acího ŕízení

Protipovodňová opatření obce Křetín

obec Křetín

Křetín L00, 67 9 62 Kŕetín

00280402

Ing. Bořek Procházka, starosta

Veřejná zakázka na dodávku

Zakázka malého ľozsahu

EMPEMoNT s.ľ.o.

Źe|eznićníh o vo j ska L47 2, 7 57 0 7 Val aš ské M eziříčí

společnost s ručením omezeným

27772L79

VoiceSyS s,r.o.

Boleslavská třída L3B/I0,zBB 02 Nymburk

společnost s ručením omezeným

04646606

2. Identifikační údaie uchazečů, ieiichž nabídky byly hodnoceny

Nabídka č. 1

obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

Nabídka č. 2

obchodní fiľma:

Sídlo:

Pľávní forma:

IČ:



EVROPSKA UNIE
Fond soudrŽnosti

operačnĺ program Životnĺ prostředĺ

3. Výsledekhodnocenínabídek

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kľitéľium nejniŽší nabídkové ceny

Přĺ hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její qfše bez daně z přidané hodnoty.

Hodnocení kľitéria Nabídková cena

Nabídka uchazeče obsahovala níže uvedenou nabídkovou cenu:

Firma

EMPEM0NT s.r.o.

VoiceSyS s.r.o.

Celková cena bez DPH

9B1.2I7,- Kč

I'044'634,- Kć'

4. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek

Pořadí nabídek je stanoveno podle nejnižší nabídkové ceny

Pořadí
nabídek obchodní fiľma Celková cena

bez DPH

L EMPEMoNT s.ľ.o. 9BI.ZI7,- Kć

2 VoiceSyS s.r.o L.044'634,- Kč

5. odůvodnění qýběru neivhodněiší nabídky

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče EMPEMONT s.r.o., která obsahuje nejnižší

nabídkovou cenu.

Poučení: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel

doručit do 3 pracovních dnů od uveřejnění tohoto oznámení na úřední desce. Zadavatel

nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější

nabídky uzavŕít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

* @V Křetíně dne 6.I2.20L9

Ing. Bořek Procházka, staľosta
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