
ozNÁtvtBNí o vÝnĚnu N[EJvHoDxĚrší xaníury

Názey ve einé zakázkv
Užitkové vozidlo - smlouva o nájmu s právem koupě (leasing)

Identifikační r daj e o zadavateli:
Odborny léčebn;i ristav Jevíčko
56943 Jevíčko, TRN-Léčebna 508
tel.: 461 550 711
e-mail : oluj evicko@oluj evicko.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, ě. i1.43-4564540297l[a0
ICO: 00193976
DIČ: CZaOt93976

Posouzení nabídek provedla hodnotící komise dne 3 . 5. 2022 ve 13 hod. v sídle zadavatele

Seznam nabídek, které by|y hodnotící komisí posuzovány a následně hodnoceny:

Nabídky by|y hodnoceny z pohledu ekonomické v hodnosti podle následujících kritérií

a ieiich váhy:

1. kritérium - váha 8O % l

celková cena zakázky v Kč bez DPH
2. kritérium - váha 2O % z

Dodací lhr]ta

Hodnotící komise hodnotila p edložené nabídky dle v, še uveden,, ch dílčích kritérií podle
jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodrj.

Každé nabídce byla dte dílčího kritéria p idělena určitá bodová hodnota, která odráží
spěšnost p edmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

pro dílčí hodnotící kritérium č. t a 2, získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která

vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

s p epočtem na váhu daného kritéria.

číslo
nabídky

Název firmy

1
OPORTI_INITY spol.s r.o., Komenského 9, 68001
BOSKOVICE

44015208

2 AUTO POKORNÝ, s.r.o., Okružní 25A,63800 BRNO 25512579

lč



Nejv hodnější nabídkou byla vyhodnocena td, která získala neivyšší počet bod
v součtu za všechna kritéria.

VÝsledek ízení na zakázku:

Zadavatel oznamuje, že rozhodl o v,fběru nejvhodnějších nabídek takto:

ná zakázka: ,, Užitkové vozidlo - smlouva o nájmu s právem koupě (leasi ll

Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodnul o p idělení zakázky:
uchazeči č. 1. ti. firmě opoRTUNIW spol, s rno. Boskovice. IČo 440152o8 za nabídnutou
cenu 372823,48Kč bez DPH.

Vítězného uchazeče tímto žádáme o zaslání podepsané smlouvy na zakázku.

V Jevíčku

Bc. N Ivkovičová

OctLlorn !SčeLlt,ty
t'lsilarl "levítiko

56ú 43 .jc.ríčkoeditelka oLÚ Jevíčko

V, sledná tabulka
Hodnotící kritéria dle zadávací dokumentace pro p edmětnou ve ejnou zakázku:

Nabídková cena 8a,0%

Dodací lh ta - dny 2a,0%

číslo kritéria
Nabídka č. Uchazeč L 2 ž Po adí

1 OPORTUNITY spol. s r.o. Boskovice 80,00 20,00 100,00 1

3 AUTO POKORNÝ, .r.o,, Brno 62,I5 7,79 69,93 2

ffi


