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V Pavlově dne 10. 10. 2013

ZADAVATELE O DKY

Zadavatel:

§ídlo:

Ě:

Zastoupený:

Telefon:

UcHAzEč č. t
obchodnífirma:
Sídlo / místo podnikání:
právní forma uchazeěe:
lč:

UcHAzEč č.2
obchodnífirma:
Sídlo / místo podnikání:
právníforma uchazeče:
tč:

UcHAzEč č.3
obchodnífirma:
Sídlo / místo podnikání:
právní forma uchazeče:
lč:

obec pavlov

Pavlov č. p,9, 584 0í Pavlov

002680íí

Mgr. Romanem Kreclem - §tarostou obce

+420739 420911

Kalaha a. s.
Železná 1 a, 619 00 Brno
a.s.
25562151

PROFIPLAST, spol. s.r.o.
Vranovská 38,614 00 Brno
s,r.o,
44964u4

KAPUCíN s.r.o.
Blahoslavova 97 l 10, 67 4 01 Třebíč
s.r.o.
25587609

VEŘEJNÁ z^Ki,aK^

,latepleni multifunkční budovy v obci Pavlov"

Na základě zákona é. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jenAlZ), vám tímto
oznamujeme údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky:

Po podrobném posouzení uvedených tří nabídek dne 10. 10. 2013 hodnotící komise došla k tomuto
závěru:

Nabldka firmy Kalaha a.s. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne
10, 10. 2013 shledána jako souladná (úplná) a postoupila do hodnoceni dle stanovených hodnotících
kritérií.
Nabídka firmy PROFIPLAST, spol. s.r.o. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne
10. 10. 2013 shledána jako souladná (úplná) a postoupila do hodnocení dle stanovených hodnotících
kritérií.

Nabídka firmy KAPUGÍN s.r.o. byla po posouzení nabídek hodnotící komisí dne'l0. 10. 2013 shledána
jako souladná (úplná), byla hodnotící komisí vyřazena a uchazeč byl zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.

Komise konstatovala, že splněni kvalifikace a všech zadávacich podmínek prokázali uchazeči
s čísly nabídek 1,2,3 a jejich nabídky byly posouzeny jako souladné.



žnanaz těchto nabídek nebyla shledána jako nabldka s mimořádně nízkou cenou ve smYslu

§77 Alz.

Hodngcení nabídek:
pro hodnocení nabídek bylo stanov€no v ZD jediné hodnotíci kritérium: neiniŽŠÍ nabídková cena

(bez DPHI.

popis zoůsobu hodnocenl nabídek:

Veřejná zakázkabyla v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b).á/Z hodnocena na základě základního

noonbticino kritérial nejnižší nabídková cena (cena bez DpH).

[t,{,ťi:.,iú,

,p;r11, qF a pt'i t"i:rJit

§eznam souladných nabídek, které byly následně hodnoceny dle nelnlžší nabídkové ceny (ceny

síDLo, MísTo poottlxÁttí

Železná 1a, 619 00 Brno
lČ:25562151

Vranovská 38,614 00 Brno
lě:44964544

bez DPH):

PoŘ.
č. ucHAzÉČ síDLo, MísTo pootttxÁt,tí NABÍDK. CENA BEZ

DPH

1. KALAHA a.s.
áelezná 1a, 619 00 Brno

lČ:25562't51
í 969 039,-

2. PROFIPLAST, spol, s.r.o.
Vranovská 38,614 00 Brno

lČ 44964544
2 05í 55{,_

3. KAPUC|N s.r.o.
Blahoslavova 97 l 1O, 67 4 01 Třebíč

lÓ:25587609
2 080 982,-

Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější dle stanolených hodnotÍcích kritériÍ nabídku uchazeČe

č. 1, firmy: KALAHA;;:,'#Ě;;á i;, erg'óo Brno, ló: zbs62ts1, a doporučila zadavateli uzavřít

smlóuvu Ú rozsahu, znění á za podmínek zadávacího řízení s tlmto uchazečem,

Zadavatel veřejné zakázky, obec pavlov se v souladu s ustanovením § 8Í odst. (1) b) ZVZ, rozhodl

na základě závěru hodnotící komise o ,ýueru ne|vhodnější nabídky yeř9inf zakázry W!,ť
uchazeče, který se 

" 
ňúno""ní nabídek dl"e nejnižši nabídkbvé ceny Úmístil jako PrvnÍ v PořadÍ,

tedy nabídku společnosti:
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Poučení:
Proti uvedenému rozhodnutí je možno podat písemně námitky dle §í 10 AlZ, a to do 5 - ti dnů od
vyvěšení tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele v souladu se ZD. Zdůvodněné námitky je nutné
podat zadavateli na adresu jeho sídla, Do doby uplynutí uvedené lhůty nesmí zadavatel uzavřít
smlouvu s vybraným uchazeóem.

Mgr. Roman Krecl
starosta obce
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