
PŘít-oHn Č. 3: PnoToKoL o Posouzeruín HoDNocEtrlí rvneíorx

1. Zadavatel:
clDEM Hranice, a.s., Skalní 1o88, Hranice l- Město, Hranice, Psč 753 01

lČ: 146,|7081

2. Název zakázky: sTRoJNl zARlzENI PRo PODELNE A PRlcNE DELEN| DESEK
cETRls@ URčENÝGH PRo BEDNĚNÍ

3. Datum a čas zahájení posouzení a hodnocení nabídek: 21,3.2019, 9:30

4. Přítomné osoby:
Hodnotící komise ve sloŽení: Ing. Martin Klvač, lng. Marie Libosvárová, Ladislav Pa|a,

Jiří Hradil

4. Seznam doručených nabídek:
Nabídka. NTG Automation Sr|, Via Sammarina28la,40013 Caste| Maggiore (Bo)' |TALY

5. Proh|ášení přítomných osob o jejich nepodiatosti a mlčen|ivosti:
Pod|e svého nej|epŠího vědomí a svědomí proh|aŠuji, Že si nejsem vědom/a Žádného střetu
zájmŮ, který by mohl mít v|iv na přípravu, průběh a/nebo rea|izaci uvedeného
vý bě rové h o l zadáv acího řízení .

nepodíle|/a na zpracování nabídky/nabídek uchazecŮ a nemámProhlašuji, Že jsem se
osobní zdjemnazadání uved adávacího řízení.

lng' Martin Klvač

lno. Marie Libosv

Ladislav Pala

Jiří Hradil

6. Posouzení nabídek:
Zadavate|i by|a podána jedna nabídka dodavate|e NTG Automation Sr|.

Nabídka by|a podánazadavate|i 21'3.2019 v 7.30, tedy ve |hŮtě.

Nabídka byla podána v řádně uzavřené a označené obá|ce.

Zadav ate| poŽad ova I před I oŽení násIed uj ících dok| ad ů :

PoŽadovaný dok|ad Uchazeč ořed|oŽiI v nabídce

Čestné proh|ášení o sp|nění zák|adní způsobi|osti ANO

Výpis z obchodního rejstříku - sp|nění profesní způsobi|osti ANO



Dok|ad o oprávnění k podnikání - sp|nění profesní zpúsobi|osti

Nabídka dodavate|e NTG Automation Srl sp|ni|a poŽadavky Zadavate|e na prokázání
kva|ifikace a splni|a zadávací podmínky.

Seznam významných dodávek

Popis vlastní nabÍdky vČ' technických parametrů a da|Ších Údajů dle ZD

Proh|ášeni o počtu stran nabídky

8. Seznam vyřazených nabídek. pokud byly nějaké nabídky vyřazeny:

9. Hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
Nabídková cena dodavate|e činí 910.000'- EUR bez DPH
Ce|kový čas oř. palety, nář' p|án 1.840 s; Ce|kový cas oř. pa|ety, nář. p|án 2: 390 s

Záruka.24 měsíců

10 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:
viz čI,4 a 5 zadávací dokumentace.

í1. Výsledek hodnocení: pořadí nabídek

1. NTG Automation Srl

lng.

lng.

MarÍin Klvač

Marie Libosvárov R2---'
Ladislav Pala

21 .3.2019


