PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
1. Název veřejné zakázky:
Nymburka

Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města

2. Veřejné zakázky na:

dodávky

3. Druh zadávacího řízení:

v otevřeném řízení (OŘ)

4. Zahájení řízení:

23. 3. 2015

5. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:

Technické služby města Nymburka

Sídlo zadavatele:

V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk

Jednající:

Jaroslav Radoň

IČO:

00067041

Název veřejné zakázky:

Pořízení svozového vozidla pro Technické služby města
Nymburka

Druh zadávacího řízení:

v otevřeném řízení (OŘ)

6. Seznam nabídek, které byly komisí pro otevírání obálek ze zadávacího řízení vyřazeny
Ze strany komise pro otvírání obálek nebyla žádná nabídka vyřazena.
7.

Seznam posouzených nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
uchazeče

1.

A-TEC servis s.r.o.

2.

AGROTEC a.s.

8.

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

Příborská 2320, 73801
Frýdek-Místek
Brněnská 12/74, 69301
Hustopeče

IČ uchazeče

25357069
00544957

Seznam nabídek, které byly hodnoticí komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Ze strany hodnoticí komise nebyla žádná nabídka vyřazena.

Datum
podání
nabídky

12. 5. 2015
14:16
14. 5. 2015
15:23

10.

Popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek včetně odůvodnění

Jednotlivé nabídky jsou hodnoceny za použití hodnotícího postupu uvedeného v zadávací dokumentaci takto:
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ,
ekonomická výhodnost nabídky.
Jsou stanovena tato dílčí hodnoticí kritéria:
Ze strany hodnoticí komise byly hodnoceny následující nabídky uchazečů:

Pořadové číslo nabídky

1.
2.

Identifikační údaje uchazeče

Cena

25357069, A-TEC servis s.r.o. 4.850.000
00544957, AGROTEC a.s.

4.950.000

Dodací lhůta

3
18

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Jsou stanovena dvě dílčí hodnotící kritéria: nabídková cena a dodací lhůta dodávky zboží.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce
je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například
cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem
stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem
100.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých
nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena
nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto a ohodnocena následující vahou:
Nabídková cena …………………………………………………...75%
Bude uvedena v Kč bez DPH.
Dodací lhůta ……………………...25%
Bude uvedena v celých kalendářních týdnech od podpisu kupní smlouvy. Nejméně lze uvést jako dodací lhůtu 1
týden, nejvíce 20 týdnů.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek
Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

1.

1

2.

2

Identifikační
údaje
uchazeče

25357069, ATEC servis
s.r.o.
00544957,
AGROTEC
a.s.

Dodací
lhůta

Dodací
lhůta
(body)

Počet
dosažených
bodů

4.850.000 75,0000

3

25,0000

100,0000

4.950.000 73,4775

18

4,1650

77,6425

Cena

Cena
(body)

11.
Podpis kupní smlouvy
Kupní smlouva byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 17. 6. 2015 a kupní cena činí 4 850 000,- Kč bez
DPH.

Datum: 2015.06.19
10:31:07 +02'00'
____________________________________
Technické služby města Nymburka
zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

