RoZHODNUTÍ ZADAVATELE o VÝBERU NEJVHoDNĚJŠÍNABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu dle $ 27 zákona č. 13412016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějŠích
předpisů (dá|e ZYZ), realizovaného v souladu s $ 31 ZYZ v reŽimu výběrového Ťízení,naněŽ se nevztahu|í
kogentní ustanovení ZYZ, vyjma zásad uvedených v $ 6 ZYZ

Název veřejné zakázky:

ooProvozování stroje a obsluha strojů pro účelyprovedení údržbyze|eně,
sečenítravnatych ploch se sběrem travní hmoty a sběr opadaného listí
z travnafrch ploch (rámcová smlouva)(.

1.

Identifikačníúdaje o zadavateli
Ostravské městské |esy a ze|eň, s. r.

Zadavatel:,
sídlo:

Antonína BroŽe
258 16 977

IC:

2.

3

o.

|2412' 700 30 ostrava

-

ZábŤeh

Seznam posouzených a hodnocených nabídek

Pořadové čísIo

obchodní flrmal názevlj méno, příj mení, sídlo dodavatele, IČ
Udržba pozemků a.s.

I

z.

3.

Holvekova

lC

645 13 6,

ostrava-Kunčičky

28620968
Dvořák lesy,sady,zahrady s.r.o.
Jahodová 7 82, o str av a-Petřkovice
IC 26825261
Lesotechnika a tdržba komunikací s.r.o.
Na Příčnici835173, Vratimov

lC:28625145

3.

Výsledek hodnocení nabídek
Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek zadavate| rozhodl, při zachování principů
stanovených ust. $ 6 zákona, o ýběru nejvlrodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria
nejnižšínabídkovéceny' a to následovně:

Vybraný uchazeč veřejné zakázky:
Lesotechnika a údržbakomunikací s.r.o.
Na Příčnici835/73
739

32 Vratimov

1.

Výs|edné pořadí nabídek:

Pořadové

Uchazeč

Nabídková cena v Kč bez DPH

čísIo

Lesotechnika a údrŽba komunikací s.r.o.

2.

Dvořák lesy,sady,zahrady s.r.o.

3.

Údrzbapozemků a.s.

sběrem
křovinořezem
Pracovník s foukačem
Nákl.auto s konteinerv
Sekačka se

Kč
Kč
104 Kč
22Kč

Prac.s

520
240

sběrem
křovinořezem
Pracovník s foukačem
Nákl.auto s kontejnery

620 Kč
300 Kč
300 Kč
30 Kč

Sekačka se

Prac.s

sběrem
650 Kč
křovinořezem 350 Kč
Pracovník s foukačem 320 Kč
Nákl.auto s kontejnery
32Kč
Sekačka se

Prac.s

Odůvodnění:
Záklaďnim hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení r,ýše uvedené veřejné zakázky by|a
zadav ate|em stanovena neinižšínabídková cena.

Clenové komise:

l.

Ing Vladimír Blahuta

2.

lng. Martin Mati

3.

Havlásek Lukáš

4.

Folta Martin

5'

Ede1sbergerováIrena

V ostravě

dne 22.2.202I

