Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Výběrové řízení: „Úspory energie Ilona podzimková – stavební část“
zadávané v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, platnost 1.8.2018, účinnost 10.8.2018

A) Název, sídlo, IČ zadavatele
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Ilona Podzimková
Na Samotě 491, 261 01, Příbram,
261 01
48956511
CZ6251020996

B) Název projektu

„Úspory Ilona Podzimková.“

C) Předmět zakázky
Zadavatel vyhlásil výběrové řízení na dodávku s názvem „Úspory energie Ilona podzimková –
stavební část“
Zakázka byla rozdělena na části:
 Část 1 střecha
 Část 2 zateplení a výplně
D) Datum zveřejnění oznámení, konečné datum předkládání nabídek
Datum zveřejnění oznámení: 14.8.2019
Konečné datum předkládání nabídek: 30.8.2019 10:00
Datum otevírání obálek: 30.8.2019 10:03

E) Seznam doručených nabídek

Část veřejné zakázky
Část 1 střecha
Část 2 zateplení a výplně
Část 2 zateplení a výplně
Část 1 střecha
Část 2 zateplení a výplně

Obchodní jméno, IČO a cena uchazeče
PETRAlaan s.r.o.,IČO: 04157010
Nabídková cena: 1 998 898 Kč bez DPH
PETRAlaan s.r.o.,IČO: 04157010
Nabídková cena: 2 118 930 Kč bez DPH
EVEN s.r.o. stavební společnost IČO: 28062841
Nabídková cena: 1 883 811 Kč bez DPH
STAVEL PŘIBRAM s.r.o. IČO: 27933504
Nabídková cena: 2 413 311 Kč bez DPH
STAVEL PŘIBRAM s.r.o. IČO: 27933504
Nabídková cena: 2 099 673 Kč bez DPH

F) Seznam uchazečů přítomných při otevírání obálek

Žádný z uchazečů nebyl přítomen při otevírání obálek

G) Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky
Žádný z uchazečů nebyl vyzván k doplnění, nebo objasnění nabídky
H) Seznam vyřazených nabídek

Žádná z nabídek nebyla vyřazena

I) Popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek
Dle seznamu obdržených nabídek byly obálky s nabídkami zkontrolovány a otevřeny zadavatelem.
Nabídky odpovídající zadání a splňující podmínky stanovené ZD postoupily k hodnocení.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla cena. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
bude vyhlášena jako vítězná
Zadavatel u nejlevnějších nabídek zkontroloval splnění kvalifikace vybraného dodavatele a dalších
požadavků stanovených zadávací dokumentací.
Nabídky níže uvedených společností splnily požadavky zadávací dokumentace v plném rozsahu a byly
vyhlášeny za vítěznou.

