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ozNÁMENí o vÝnĚRu NEJvHonNĚ.tší Nnnínxy

Zadavatel obec Močovice oznamuje všem účastníkům r^ýběrového Ťízeni. údaje rozhodné pro

výběr nej vhodněj ší nabídk.v.

1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky

Název veřejné zakénky: Močovice - chodníky podél sil. II/337

Zadavatel zakázky: Obec Močovice

adresa: Močovice 26,286 01 Močovice

iČ: 0064a077

Statutární zastrrpce: Ing. Milan Kos, starosta

Veřejná zakéý,ka

podle předmětu: Veřejná zakénka na stavební práce

Forma zadávacího íízeni: zakáz,ka maiého rozsahu

2. Identifikačni údaje uchazečů, jejichž nabídky se umístili v pořadí na 1-3 mistě.

Nabídka č.2

Obchodní íirma: TES, spol. s r.o.

Sidlo: Vrchovská 1354,286 01 Čáslav

Právní fbrma: společnost s ručením omezeným

IČ: 4753%3a

Nabídka č. 5

Obchodní firma: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Sídlo: Lorecká 465,284 01 Kutná Hora

Právní íbrma: společnost s ručen{m mezeným

IČ: 29016t)37
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Nabídka č. 6

obehodní íirma: DopRA\rNÍ sravgy KOLÍN, a.s.

Síd1o: Náměstí Přátelství I518l2,102 00 Praha 10 Hostivař

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 25148117

3. Výsledek hodnocení nabídek

Pro zadinú veřejné zaká*y bylo stanoveno základní kritérium nejnižší nabídkové ceny.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodnájejí výše bez daně z přidané hodnoty.

Hodnocení kritéria Nabídková cena

Nabídka uchazeče obsahovala nře uvedenou nabídkovou cenu:

Firma

TES, spol. s r.o.

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

DOPRA\rNÍ §TAVBY KOLÍN, a.s.

4. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek

Celková cena bez DPII

1.Ia2.299,-Kč

1.069.433,_ Kč

1.081.916,_ Kč

Pořadí nabídek je stanoveno podle nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí
nabídek

obchodní firma celková cena
bez DPH

1. Starritelswí - Ivlutl. s.r.o. l.a69,433,-Kč

,, DOPRA\rNÍ srevgy KOLÍN, a.s. 1.081.916,- Kě

3. TES, spol" s r.o. 7.102.299,-Kč
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5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídlcy

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče §tavitelství - Mutl, §.r.o.., která obsahuje nejnižši

nabídkovou cenu.

Poučení: Námitky proti roáodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit

do 3 praco.mích dnů od doručení tohoto oanámení.

V Močovicích dne 7. 11.2al9

Kos, starosta


