MĚsTo HRANIcE
oDBoR spnÁw MAJETKU

zpnÁvn o PosouzeruÍn HoDNocEt{í Naeíoex
Dodávka osobního automobilu
pro MěÚ Hranice
Město Hranice
Směrnice Qs 74-01

Zakázka
Zadavatel
Zoůsob zadání

1. Udaje o sloŽení komise :
V sou|adu se směrnicí QS 74-01 , o zadávání veřejných zakázek.

starosta - místostarosta
tajemník (zástupce tajemníka)
vedouoí odboru (zástupce vedoucího odboru)

2. Předmětzakázky:

Předmětem zakázky je ,,Dodávka osobního automobi|u pro MěU Hranice,,.

3. Kontrola a otevírání obálek
Č|enovékomise proved|i kontro|u všech obálek s nabídkami a konstatova|i, Že všechny obá|ky
jsou označeny V sou|adu s podmínkami soutěŽe, jsou řádně uzavřeny aŽádná z nich není
poškozena tak, že by se obsah obá|ky da| vyjmout. označeníobá|ek odpovídá seznamu
podaných nabídek.
Po kontro|e neporušenosti nás|edova|o v|astní otevíráníobá|ek v tomtéŽ pořadí v jakém by|y
nabídky doručeny (d|e evidenčního Iistu nabídek).
4. Přehled nabídek:
Komisi by|y před|oŽeny celkem 3 nabídky.

Nabídka č.1
obchodní jméno uchazeče

SAMOHYL OLOMOUC a.s.

Adresa

Kosmonautú 84612.772 00 o|omouc

tc

Celková cena s DPH v Kč
Posouzení kvalifikacních předpok|adů

Posouzení nabídky

Pernštejnské náměstí

753 37 Hranice
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poŽad avky na
orokázání kvaIifikace
Nabídka sp|ňuje/qesp]ňuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

Nabíd ka

Tel.: 581 B2B 111
Fax: 581 828 650
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ňu

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Nabídka č.2
obchodní iméno uchazeče
Adresa

AUTOKLEVER spol.s.

IC

Celková cena s DPH v Kc
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů
Posouzení nabídky

Nabídka č.3
obchodní iméno uchazeče
Adresa
rc
Ce|ková cena S DPH v Kč
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů
Posouzení nabídky

r.o.

Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
47974486
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Nabíd ka sp|ňuje/lesptňule poŽadavky na

prokázání kvaIifikace
Nabíd ka 9P]ryJe/nespJňtÍle poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

PP AUTOCENTRUM s.r.o.
Tř. í. Máie 328'753 01 Hranice
!
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Nabíd ka splňuje/nesp1ňuje poŽadavky na
prokázání kvaIifikace
Nabídka sp|ňuje/nesp|nuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

5. Hodnocení nabídek:
Komise posuzovaIa dIe stanovených hodnotícíchkritérií:
a) Ce|kové ceny včetně DPH

Po posouzení předIoŽených nabídek komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku firmy
'' á 4'.I Qí4:..r ( ln s ce|kovou nabídkovou cenou ...7.Ž.q.:|...L.:?. '?' '' ,- Kč včetně DPH.
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stvrzujísvým podpisem správnost a úp|nost uvedených Údajů.
2 strany textu.
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