PROTOKOL
z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadll - pytlový
sběr 2020"
l.

Hodnotící komise veřejné zakázky po otevření obálky s nabídkoll pokračovala v jednání
dne 03. 01. 2020 v místnosti č. AB MČÚ Rumburk a pracovala i nadále ve stejnéin
složeni: Be. Libor Šimeček - vedoucí odboru koinunálních včcí MěÚ Ruinburk
(předseda hodnotící komise veřejné zakázky), Bc. jiří Tillner - referent odboru
koinunálních věcí MCŮ Ruinburk (místopředsedkyně hodnotící komise veřejné zakázky)
a pí. Jaroslava Šlerková - referentka odboru koinunálních věcí MěÚ Ruinburk.

2.

Hodnotící komise veřejné zakázky posuzovala a hodnotila nabídku uchazeče po
obsahové stránce. Kontrolovány byly doklady požadované v zadávacích podlnílíkácl1:
a)
b)
C)
d)

Krycí list uchazeče - identifikační údaje včetně kontaktních údajů
Způsobilost
Prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
Souhlas uchazeče se zveřejněníin uzavřené smlouvy na zakázku včetně všech jejich
dodatků
e) Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou

Hodnotící kon:iise veřejné zakázky konstatovala, že nabídka uchazeče byla úplná.
3.

Hodnocení podle stanovených kritérií:
Hodnotící komise veřejné zakázky přistoupila k hodnocení nabídky, kde základníni
kritérieni pro hodnocení veřejné zakázky je výše celkové nabídkové ceny bez DPH - viz
tabulka.

4.

Celkové hodnocení nabídek:
Na základě posouzení splnění všech podmínek výzvy a vyhodnocení kritéria v zadání
"výzvy k podání nabídek" hodnotící komise veře.jnC zakázky navrhuje ke schválení
následující pořadí:

Tabulka hodnocení nabídek uchazečů
Celková
Uchazeč
nabídková cena
bez DPH
ProEKO VARNSDORF S.l'.O.
lČ 250 36 149
27.900,-

Celková
nabídková cena
s DPH

Splnění
požadavků
ANO/NF

Pořadí

32,085,-

ANO

].

Gen. Svobody 1905
407 47 Vai'nsclorf

l

Hodnotící koinise veřejné zakázky navrhuje uzavřít smlouvu s llchazečeln, který se
umístil na prvním místČ.

Podpisy členů hodnotjcí koniise veřejné zakázky:

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek spolu s ostatními dokulnellty k výběi'ovánu řízení
byl předán zadavateli dne 07. 01. 2020.

Be. Lib

šimeček - předávající

Zadavatel

ěsto Rlln)blll'k - přebírající
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