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MESTO

NERATOVICE

ul. Kojetická 1028

277 11 NERATOVICE

Zapsala: M. Flícková

Dne: 29. 4. 2013

Zápis
z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího rízení verejné zakázky
c.1I2013IMŠ "Nákup mycího stroje do kuchyne MŠ Kaštánek"
konaném dne 29. dubna 2013

1. Dne 29. dubna 2013 v 10:00 se v zasedací místnosti reditelství MŠ Harmonie Neratovice,
V Olšinkách 700, sešla komise ve složení: Pavlína Kohuticová, Ilona Hofmanová a Milada
Flícková.
Tato komise provedla na základe podmínek stanovených v zadávací dokumentaci posouzení
rádne predložených nabídek na dodavatele verejné zakázky c. 1I2013IMŠ "Nákup mycího
stroje do kuchyne MŠ Kaštánek", kterou zadává mesto Neratovice (dále jen "zadavatel").
2. K podání nabídky v zadávacím rízení zadavatel vyzval prímo 4 dodavatele, doruceny bylo
celkem 5 nabídek. Komise pro otevírání obálek, která se sešla dne 29. kvetna 2013, potvrdila,
že všechny dorucené nabídky splnují formální náležitosti a byly predloženy hodnotící komisi
k posouzení.
3. Hodnocení nabídek
3.1. Uchazeci, jejichž nabídky jsou komisí posuzovány:

Uchazec

Sídlo

.

IC

Nabídková cena
vcetne DPH

Potravinomont s.r.o.,

Sušilova 45, 750 00
Prerov

258 38 580

94259,-

Gastronom 98, s.r.o.

Jatecní 34, Plzen

263 17427

95 590,-

SEP spol. s r.o.

Teplická 109,405
05 Decín

40233944

67751,-

KOVOSLUŽBA OTS a.s.

Tovacovského 2/92,
Praha3

251 03709

146635,-

Byšická 180,277 16
Všetaty

611 21 266

105 833,-

Tomáš Lachman
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3.2. Posouzení nabídek
Všichni uchazeci doložili dokumenty prokazující kvalifikaci pro predmet zakázky vc.
referencí o realizovaných zakázkách obdobného rozsahu a predmetu. Uchazec SEP spol.
s r.o. Teplická 109, 405 05 Decín nesplnil minimální technické požadavky na mycí stroj
(motor mycího cerpadla pouze 800 W) a byl z posuzování vyloucen.
3.3. Komise hodnotila všechny nabídky na základe hodnotících kritérií a jejich váhy uvedené
v zadávací dokumentaci:
nabídková cena (100 %)
Uchazec

Nabídková cena

Poradí nabídek

Potravinomont s.r.o.,

94 259,-

1.

Gastronom 98, s.r.o.

95 590,-

2.

Tomáš Lachman

105 833,-

3.

KOVOSLUŽBA OTS a.s.

146635,-

4.

4. Na základe posouzení nabídek podle stanovených hodnotících kritérií doporucuje komise
vedení mesta uzavrít smlouvu s vybraným uchazecem Potravinomont s.r.o. , jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nejvýhodnejší nabídka splnující všechna kritéria stanovená pro tuto
verejnou zakázku.
O výsledku výberového rízení budou všichni uchazeci vyrozumeni do 14 dnu od vydání
rozhodnutí zadavatele o výberu nejvhodnejší nabídky.
5. Clenové hodnotící komise svými podpisy stvrzují, že predložené nabídky hodnotili
nestranne, objektivne a pouze na základe kritérií uvedených v zadávací dokumentaci této

verejnézakázky.
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Pavlína Kohuticová
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Ilona Hofmanová
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