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1.

IdentiÍikačníúdaie o zadavateli

předmětu zakázky

,,Úsporná opatření ve společnosti NATURA HRADEC s.r.o...
,,Úsporná opatřeníve společnosti NATURA HRADEC s.r.o...
NATURA HRADEC s.r.o.
Na Brně LB39/Í3a, Noqý Hradec Králové, 500 06 Hradec

Název zakáz\<y:
Název projektu:
Zadavatel zakáz|<y:
Sídlo:

Králové
481'-5622

IČ0:

Zastoupen:
Zakázka po dle předmětu
Forma zadáv acího Íizení:
:

Zástupce zadavatele:

2.

a

MVDr. Radovan Hovorka, iednatel
Zakázkana dodávky
mimo režim zákona č. L34/2o16 sb., o zadávání veřeiných
zakázek, ve znění pozděiších předpisů, dle Pravidel pro ýběr
dodavatelů v rámci operačníhoprogramu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost
Deregio Tender, s.r.o., Viniční2270/160, Židenice, 615 0o
Brno, |Čo.o2l2285s

Neivhodněiší nabídka

Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodl o
Nejvhodnější nabídkou je nabídka účastníka:

ýběru nejvhodnější nabídky.

Nabídka č,7

obchodní firma:
Sídlo:

lČo:

3.

ENGET CZ, s.r.o.
Baarova 309/78,140 00 Praha 4 - Michle
45311510

Identifikační údaie uchazečů, ieiichž nabídky byly hodnoceny

Nabídka č.7

obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

ENGEL CZ, s.r.o.
Baarova 309/78,140 00 Praha 4 - Michle
45311510

4. Hodnocenínabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické ýhodnosti. Ekonomická ýhodnost nabídek
bude hodnocena na základě nejqýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvaliry a to s použitím
těchto dílčíchhodnotících kritérií:
Nejnižšínabídková cena bez DPH
Termín dodání v kalendářních dnech

hodnota 60 %
hodnota 40 %o
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Neinižšínabídková cena bez DPH bude jako nejqýhodnější

hodnocena nabídka obsahujícínejnižšínabídkovou cenu bez DPH.

- Termín dodání v kalendářních dnech bude jako nejýhodnější
hodnocena nabídka obsahujícínejkratší dobu dodání vkalendářních dnech od doručení
písemnéhopokynu zadavatele k zahájení plnění (objednávkyJ. Zadavatel požaduie, aby termín
dodání v kalendářních dnech byl minimálně 100 a maximálně 1B0 kalendářních dnů od
doručenípísemnéhopokynu zadavatele k zaháiení plnění [objednávky). V případě, že
účastníkuvede ve své nabídce temrín dodání v kalendářních dnech přesahující maximální
požadovaný termín, bude to mít za následek vyloučeníúčastníkaz dalšíúčastive ýběrovém

V dílčímhodnotícím kritériu

Íízení.Účastník můževe své nabídce uvést termín dodání kratšínež je minimální požadovaný
v takovém případě bude započítána hodnota
požadovaného
termínu dodání.
minimálního

termín, ovšem pro účelyhodnocení mu
Způsob hodnocení nabídek je stanoven takto:

Dílčíhodnotícíkritérium, u nějž je nejýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získajíbodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejr4ýhodnějšínabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Dílčíhodnotícíkritérium, u nějž je nejýhodnějšímaximální hodnota se hodnotí tal! že nejvyšší
hodnotě je přiřazeno 100 bodů' ostatní hodnocené nabíd}<y získajíbodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejýhodnějšínabídlcy.
Bodová hodnota nabídlry vypočtená podle ýše popsaného způsobu bude násobena vahou
kritéria a v každém dílčímkritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria
pro každou nabídku
Součet redukovaných bodoých hodnot ze všech dílčíchkritériíurčíýslednou bodovou hodnotu
nabídky'
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tah že celkově
nejýhodnějšíje nabídka, která získá nejvyššícelkoý počet bodů'
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek
pořadí v kritériu nabídková cena.
].

5.

Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek
í nabídek:

Zadavatel jako nejvhodnější nabídku určil nabídku účastníkaENGEL CZ, s.r,o,, Baarova
3o9/LB,140 00 Praha 4 - Michle, která je pro zadavatele nejýhodnější a splnila veškeré
požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
V Hradci Králové, dne 18. 17,2027

ruÁT{JfrÁ

HÉÁDře s.F"{'.

Na Brrlě 1B39/13a
500 06 Hradec lÍdlové
Česká republika

"řet.:495 421 46a,'DtČ: CZ481 15622

NATURA HRADEC s.r.o.
r. Radovan Hovorka, jednatel

