
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudrZnosti

OpèrâÖní program Z¡votní prost¡edí

Název projektu:

Název zakázkyz

ðísto projektu:

PÍedmèt zakâzkyz

Dotaðní program:

1) Identifikacezadavatele

Název zadavatele:

Ið zadavatele:

Sídlo zadavatele:

Statutární zástu pce zadav atele :

Datum otvírání obálek:

PoÍízení kompostérú pro obðany mësta Novf Knín

PoÍízení kompostérri pro obðany mësta Novf Knín

c2.05.3.29 / 0.0 / 0.0 / t9 122 / 0013107

Dodávky

C,PLP 2014-2020

Mésto Nov¡i Knín

00242888

námëstí liiího z Podébrad 1,262 03 Nov¡i Knín

Petr Chmelík, starosta mðsta

17. 6.2021v10:00 hodin

Zápis z jednání komise pro otvírá,ní obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k zaká,¿ce malého rozsahu zadávané mimo

reäim zátkona é,. 13412016 Sb.
Název zakázkyz ,rPoiízení kompostérri pro obõany mësta

Novy Knínoo

Tato zakázka není realizována dle zákona ö. 13412016 Sb., o veiejnfch zakázkách. Za,kázka je
realizována dle podmínek OPZP G51lv.qEW) jako zakázka malého rozsahu formou uzaviené
vizw.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudränosti / Evropskfm fondem
pro regionální rozvoj / Bvropskfmi strukturálními a investiõními fondy v rámci Operaðního
programu Ziv otní prostÍedí.

Dne 17. 6.2021 v 10:00 hodin se se5li ðlenové komise vprostorách mëstského úÍadu mésta Nov¡i
Knín na adrese námëstí JiÍího z Podèbrad 1,262 03 Nov¡f Knín.

VSichni ðlenové komise prohlásili, Ze byli íádnë a vðas pozváni na jednání této komise.

Ölenové komise zvolili pÍedsedou hodnotící komise pana Petra Chmelíka a místopiedsedou pana Ing.
Tomá5e Havlíðka. Hlasování probèhlo jednomyslné ve prospèch navrZen¡ich kandidátü.

Otvírání obálek se nezúðastnil iâdny zástupce uchazeðü. Komise provedla kontrolu obálek
s nabídkami. V5echny nabídky byly iádnè oznaðeny a podány v zalepené obálce tak, jak bylo
poZadováno v ZD. Komise oteviela obálky, v5echny nabídky byly zpracovány v ðeském jazyce, nflrh
smlouvy u vðech nabídek byl podepsan¡f oprávnènou osobou.
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudr¿nost¡
Ope.aönl program Zivótnl prostiedf

Komise zahâjila posouzení a hodnocení zakánky ,,Poiízení kompostérri pro obðany mësta
Novf Knín" dle ZD:

Seznam podanfch nabídek pro zakánku

Seznam nabídeko které byly v prúbëhu zadávacího iízeni vyÍazeny

PoÍadové õíslo

nabídky
Drivod pro vyÍazení nabídky

Zadne nabídka nebyla vyiazena

Komise dále posoudila vðechny nabídky z hlediska splnéní kvalifikaðních pÍedpokladù, úplnosti dle
platnych právních pÍedpisú, splnèní poZadavkù zadavatele uvedenych v zadétvacich podmínkách.

Hodnotící komise konstatovala, Ze vðechny nabídky splñují náleZitosti stanovené v platn¡ich právních
pÍedpisech azadâvací dokumentaci a budou dále hodnoceny.

Komise posoudila vðechny nabídky, zda nèkterá z nabídek nevykazuje znaky nepiimëÍenë nízké
nabídkové ceny. Komise konstatovala,Leiâdnâz nabídek nesplñuje znaky nepiimèÍenè nízké ceny.

Obálka ð. Firma IC

Doruðení

Datum Zpfrsob doruõení

I

AGROMAK ND

s.r.o., Lidická" 155,

252 6l Jeneð u Prahy

49824309 10.6.2021,8:20 PoStou

2

ELKOPLAST CZ

s.r.o., Stefünikova

2664,760 0l Zlin

25347942 15.6.2021,10:02 Po5tou (EMS)

J

MEVA-TEC s.r.o.,

Chelðického 1228,

413 0l Roudnice nad

Labem

627420s1 16.6.2021,11.'26 Osobnë
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Popis hodnocení nabídek

Hodnotící komise hodnotila piedloZené nabídky dle nejniZ5í nabídkové ceny bez DPH (cena celkem za

l. ðást zakënky (dodávky) Kompostéry bez DPH a cena celkem za 2. éánt zakâzky (dodávky)

Stëpkovað bez DPH).

Vysledek hodnocení nabídek î poiadí nabídekpro L. ðást zakázl<y (dodávþ
kompostéry)

Vfsledek hodnocení nabídek a poÍadí nabídekpro 2. ðást zakázky (dodávky 5tðpkovað)

Závér hodnotící komise

Komise doporuðuje zadavateli pÍijetí nabídky pro zakánku ,nPoÍízení kompostérú pro
obðany mësta Novy Knín õást 1. Kompostéry" od firmy MEVA-TEC s.r.o., IðO:
62742051 a pro zakâzku ,,Poiízení kompostérù pro obðany mðsta Novy Knín éást 2.

Stëpkovað" pÍijetí nabídky od firmy AGROMAK ND s.r.o., tðO: 49824309, které splnily
v5echny poZadavky dle platn¡fch právních pÍedpisri a zadáxací dokumentace a nejlépe

vyhovðly hodnotícím kritériím.

EVRoPSKÁ UNIE
Fond soudrznosti
Opêraòní program 2ivotnf prostledf

PoÍadí
nabídky

Obchodní fïrma rðo Adresa
Nabídková cena

bez DPH v Kð

1 MEVA-TEC s.r.o. 62742051
Chelðického L228,

4L3 OL Roudnice

nad Labem

1_ 345 550 Kë

2 ELKOPLAST CZ s.r.o. 25347942
Stefánikova 2664,

T60OLZlín
1 368 800 Kð

Poiadí
nabídky

Obchodní firma ICO Adresa
Nabídková cena

bez DPH v Kð

I AGROMAK ND s.r.o. 49824309
Lidická L55,25267

Jeneö u Prahy
273 097 Kö

2 MEVA-TEC s.r.o. 62742051

Chelöického 1228,

413 01 Roudnice

nad Labem

285 000 Kð
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Komise skonðila dne 17. 6. 2021v 1 1:00 hodin.

SIoZení hodnotící komise

Titul, jménoo pÍíjmení
ðlena hodnotící komise

Obchodní firma, vúõi
níÍ je ðlen komise

v pracovnë právním,
ði obdobném vztahu

Datum podpisu
zprány *o/oo 

. -
Petr Chmelík Starosta mësta 17.6.2021

lng. Tomáð Havlíöek Místostarosta mësta 17.6.2021 \\<{
Bc. Pavel Folt'in Zamèstnanec MÚ 17. 6.2021
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