Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým čelem“
veřejná zakázka zadávána jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
ze dne 26. 4. 2021
V souladu s ustanovením § 119 ZZVZ byla k výše uvedené veřejné zakázce byla zpracována tato
Zpráva o hodnocení nabídek.
1. Identifikace zadávacího řízení
Veřejná zakázka s názvem „Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým čelem"
zadávána jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 ZZVZ byla zahájena dne 7. 4. 2021 zveřejněním na profilu zadavatele a výzvou k podání
nabídky 7mi dodavatelům.
2. Fyzické osoby, které se podílely na hodnocení nabídek
Zadavatel hodnocením nabídek pověřil hodnoticí komisi, tudíž je uveden seznam členů komise,
kteří se podíleli na hodnocení nabídek:
členové hodnoticí komise, podílející se na hodnocení
1.

Ing. Iveta Jurenová

2.

JUDr. Vladimír Rozkydal

3.

Mgr. Jakub Sklenář
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3. Seznam hodnocených nabídek
Seznam hodnocených nabídek
Pořadové
číslo
nabídky*

Název/jméno a
příjmení účastníka

1

Hošek Motor a.s.

2

HYCA s.r.o.

Sídlo
Žarošická 4315/17, 628 00
Brno-Židenice
Viničnianska cesta 9, 902 01
Pezinok, Slovenská republika

IČO
63484463
35900008

* pořadové číslo nabídky určené certifikovaným elektronickým nástrojem E-ZAK,
v případě zneplatnění některé nabídky uchazečem nemusí být číselná řada úplná
4. Popis hodnocení
V návaznosti na zadavatelem stanovené zadávací podmínky bylo provedeno hodnocení
nabídek dle § 114 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové
ceny. Předmětem hodnocení byla celková nabídková cena v Kč bez DPH nabídnutá účastníky
zadávacího řízení.
Na základě nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení bylo stanoveno
následující pořadí nabídek:

Název účastníka, sídlo, IČO

Výše nabídkové
ceny
bez DPH v Kč

Pořadí
nabídky

1

Hošek Motor a.s.

1 810 000,-

1

2

HYCA s.r.o.

1 928 990,-

2

Pořadové
číslo nabídky

SAKO Brno, a.s.
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
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