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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Název zakázky:

Oprava místníkomunikace Slezákova v obci Ostřešany
Zadavatel:

Obec Ostřešany
Ostřešany 2O2, 530 02 Pardubice
0O2 74 020, není plátce
Mgr. Josef VodráŽka, starosta

název:
sídlo:

tč, oIč:

statutární orgán:

rozhodI dne 19, B. 2020 usnesením rady obce Ostřešany o výběru nejvhodnější nabídky
a přidělení shora uvedené zakázky nížeuvedenému dodavateli, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nej

levnější, tedy pro zadavatele nejvýhod nější.

1. Identifikační údaje o vybraném dodavateli
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

obchodní název:
právní forma:
místo podnikání:

akciová společnost
K Vápence 2677, 53O 02 Pardubice
252 53 361

IC:

Z. ÚOa; z nabídky vybraného dodavatele, který byl předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH
uvedená v návrhu smlouvy dodavatele - údaj z nabídky 4 197 54O,- Kč (5 079 O23,4O Kč včetně DPH).
3. OdŮvodnění zadání zakázky vybranému dodavateli a odmítnutíostatních účastníků
Zadavatel posoudil nabídku s nejnižšínabídkovou cenou a stanovil, že pokud tato splní požadavky
zadavatele, vyhodnotí ji jako vítěznou a ostatními se zabývat nebude.
]ako vítězná byla ustanovena nabídka účastníkač. 4, neboť splnila podmínky zadavatele a jehož cena je
současně nejnižší.Zadavatel se nabídkami ostatních účastníkŮdále nezabýval; jejich hodnocení
neprovedl a pořadí na dalších místech nestanovil,
V prŮOěnu jednání žádnÝ člen hodnotícíkomise nezastával odchylný názor od názoru většiny.

4. pořadí nabídek ostatních účastníků

Zadavatel pořadí na dalších místech nestanovuje.

POUČenÍ:Zadavatel si vyhradil právo sdělit své rozhodnutí o přidělení zakázky zveřejněním na svých
www stránkách, přičemž den následující zveřejnění je prvním dnem běhu lhŮty pro možný podpis
smlouvy, neboť zadavatel nepřipouští podání námitek.

Ostřešany, 19.8. 2020

Obec Ostřešany
O.třcšmy 202.530 02 Paldubl§é
tel,1 46ir 304 |}2l

Mgr, Josef Vodrážka, starosta
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