Město Boskovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
pro veřejnou zakázku

Výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovic
00279978

Dne 24. 5. 2019 bylo provedeno posouzení nabídek jednotlivých účastníků výše uvedeného
zadávacího řízení.
Posouzení jednotlivých nabídek z pohledu splnění požadavků zákona a zadavatele dle pořadových
čísel:
Pořadové číslo nabídky
Uchazeč (název, IČ)
Nabídková cena

1
Stangl Technik Česko spol. s r.o.
IČ 29039347

NE

Účastník nesplnil zadávací podmínku stanovenou zadavatelem v kapitole 2.5 Zadávací
dokumentace
(„Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu jako maximální
a nepřekročitelnou. Překročení předpokládané hodnoty v nabídce dodavatele, bude mít za
následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek stanovených
zadavatelem.“), přičemž se dle ustanovení § 46 odst. 3 ZZVZ jedná o nezhojitelný nedostatek.
Nabídka je tedy vyřazena a účastník bude vyloučen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadové číslo nabídky
Uchazeč (název, IČ)
Nabídková cena

2
AKTÉ PK s.r.o.
IČ 05284368

NE

Účastník nesplnil zadávací podmínku stanovenou zadavatelem v kapitole 2.5 Zadávací
dokumentace
(„Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu jako maximální
a nepřekročitelnou. Překročení předpokládané hodnoty v nabídce dodavatele, bude mít za
následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek stanovených
zadavatelem.“), přičemž se dle ustanovení § 46 odst. 3 ZZVZ jedná o nezhojitelný nedostatek.
Nabídka je tedy vyřazena a účastník bude vyloučen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3

Pořadové číslo nabídky

4 Lighting s.r.o.
IČ 03458911

Uchazeč (název, IČ)
Krycí list nabídky řádně vyplněn a podepsán
Doklady prokazující splnění kvalifikace
Nabídková cena
Technické parametry splněny
Adekvátně doplněný a podepsaný návrh smlouvy
Smlouva s poddodavatelem (jinou osobou) + doklady k prokázání
kvalifikace poddodavatele (jiné osoby)
Smlouva o společné nabídce (obsahuje společný závazek)

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NR

Nabídka účastníka 4 Lighting s.r.o. se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03458911
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle ustanovení § 114
odst. 2 věty druhé zákona dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídky budou v rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH seřazeny podle
nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž pro zadavatele nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH při splnění technické specifikace dle projektu.
Hodnocení provedla komise ve složení: RNDr. Vladimír Ochmanský, Ing. arch. Petr Zouhar,
Ing. Marie Zezulová, Mgr. Michaela Žejšková, LL.M.
Hodnocení nabídek, ze kterého je zřejmé pořadí nabídek:
Č.
nabídky

3.

Název účastníka, sídlo, IČ
4 Lighting s.r.o.
Opletalova 922/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ 03458911

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí
nabídky

2.099.535,57

1.

Pro zadavatele nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka 4 Lighting s.r.o. se sídlem Opletalova
922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03458911 s nabídkovou cenou 2.099.535,57 Kč bez DPH.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Boskovicích dne 24. 5. 2019

RNDr. Vladimír Ochmanský

podpis: …………………………………………..

Ing. arch. Petr Zouhar

podpis: …………………………………………..

Ing. Marie Zezulová

podpis: …………………………………………..

Mgr. Michaela Žejšková, LL.M.

podpis: …………………………………………..
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