ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY
vyhlášené v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v plat. znění (dále jen „zákon“)
č.j. KRPB-80874-32/ČJ-2013-0600VZ
1. Evidenční číslo veřejné zakázky: KRPB-80874/ČJ-2013-0600VZ
2. Číslo části veřejné zakázky: ----3. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma (název) jméno, příjmení
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
zadavatele
Sídlo (místo podnikání) bydliště zadavatele Kounicova č. 24, 611 32 Brno
Jméno (jména) a příjmení osoby
(osob) oprávněné jednat jménem
zadavatele

plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

4. Seznam posuzovaných nabídek
Čís. Obchodní firma (název) jméno, příjmení IČ
(RČ) Datum podání Čas podání
nab. uchazeče
datum
nabídky
nabídky
narození
uchazeče
Sportovně střelecký klub Tišnov,
1. p. schránka č. 36, 666 03 Tišnov - Trnec
49459163
29.01. 2016 09,10 hod.
5. Popis hodnocení nabídky včetně odůvodnění
Zástupce zadavatele provedl posouzení úplnosti veřejné zakázky z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Posouzení úplnosti doručené nabídky spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů,
které byly povinnou součástí nabídky dle výzvy ze dne 22. ledna 2016.
S ohledem na skutečnost, kdy veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů
pouze určitým dodavatelem, je veřejná zakázka z tohoto důvodu zadávána pouze
jedinému konkrétnímu poskytovateli střelnice – Sportovně střelecký klub Tišnov. V tomto
případě se hodnocení neprovádí.
6. Výsledek posouzení
- Akceptovat nabídku uchazeče, která splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění vč.
obchodních podmínek a cenových ujednání.
- Uzavřít smlouvu s uchazečem – Sportovně střelecký klub Tišnov, který předložil
nabídku, akceptovat návrh smlouvy předložený zadavateli a podepsaný uchazečem dne
29. ledna 2016.
Nabídková cena v Kč:
Poř. č.
nab.
1.

Obchodní jméno
Sportovně střelecký klub Tišnov

Nabídková cena v Kč bez
DPH
175.440,--

plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
Zpracovala: Ing. I.Přesličková

V Brně dne 1. 2. 2016

