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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Veřejná zakázka:
Zadavatel:
IČ:
se sídlem:

POŘÍZENÍ ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
III.
LOM PRAHA s.p.
00000515
Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00

LOM PRAHA s.p., jako zadavatel veřejné zakázky „Pořízení zahradních traktorů a
příslušenství III.“, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu rozhodl dne 14. 06. 2022
o výběru dodavatele:
AGROMAK ND s.r.o.
Lidická 155, 252 61 Jeneč
IČ 498 24 309
Odůvodnění:
Nabídka vybraného dodavatele byla na základě stanovených dílčích hodnotících
kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
podepsal
Kateřina Digitálně
Kateřina Sklenářová
2022.06.17
Sklenářová Datum:
09:24:03 +02'00'

………….………….…………
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsala
Bc. Kateřina Sklenářová
specialista veřejných zakázek

Přílohy:
1) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
2) Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č.1

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Čestné prohlášení, že:
 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení na tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Dodavatel AGROMAK ND s.r.o. dodal v rámci nabídky originály předložených
dokumentů. Tímto zadavatel vyzývá společnost AGROMAK ND s.r.o. k podpisu
smlouvy.

Příloha č. 2
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Identifikace zadávacího řízení
Veřejná zakázka:
POŘÍZENÍ ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ III.
Druh zadávacího řízení:
Zadávací řízení zahájeno:

veřejná zakázka malého rozsahu
oznámením o zahájení výběrového řízení ze dne 08. 06. 2022

Komise pro hodnocení nabídek
Bc. Kateřina Sklenářová, specialista veřejných zakázek
Mgr. Et Bc. Roman Dostál, právník
Mgr. Pavel Malkovský, vedoucí odboru majetku
Seznam hodnocených nabídek
pořadové číslo nabídky
účastník
nabídka č. 1
AGROMAK ND s.r.o.
nabídka č. 2
Zahradní technika Čábelka s.r.o.
Popis hodnocení
1) Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Název kritéria
Nejnižší nabídková cena

Váha kritéria
100 %

2) Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení
Nejnižší nabídková cena
Hodnotícím kritériem byla zadavatelem v zadávací dokumentaci zvolena ekonomická
výhodnost - nejnižší nabídková cena. Komise určila pořadí účastníků dle výsledné
nabídkové ceny.
3) Popis srovnávání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích
hodnocení
pořadové číslo nabídky
nabídka č. 1
nabídka č. 2

nabídková cena v Kč bez DPH
704.911,- Kč
816.400,- Kč

4) Výsledek hodnocení nabídek
pořadové číslo nabídky
nabídka č. 1
nabídka č. 2

účastník
AGROMAK ND s.r.o.
Zahradní technika Čábelka s.r.o.

výsledné pořadí
1.
2.

