Projekt bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí
jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona za aplikace podmínek
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 2014

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky
název zakázky:

Výběr zhotovitele zakázky
„MATEŘSKÁ ŠKOLA č.p. 70 A OBECNÍ KNIHOVNA PROSEČ
OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE“

Zadavatel:

název:
sídlo:
IČ:
statutární orgán:

Město Proseč
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
002 70 741
Jan Macháček, starosta města

Zadavatel rozhodl
na základě doporučení komise pro výběr zhotovitele o přidělení shora uvedené zakázky níže uvedenému
uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
1. Identifikační údaje o vybraném uchazeči
obchodní název:
Stavitelství-Háněl s.r.o.
právní forma:
společnost s ručením omezeným
místo podnikání:
č.p. 386 , 539 44 Proseč
IČ:
017 32 838
2. Údaj z nabídky vybraného uchazeče, který byl předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH
uvedená v návrhu smlouvy uchazeče - údaj z nabídky vybraného uchazeče: 1 399 380,- Kč.
3. Odůvodnění zadání zakázky vybranému uchazeči a odmítnutí druhého uchazeče
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle výše nabídkové ceny; kritéria stanoveného
ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Jako vítězná byla ustanovena nabídka č. 4.
Nabídková cena uchazeče, který podal nabídku č. 4, je nejnižší. V celkovém hodnocení byly nabídkové
ceny ostatních hodnocených uchazečů ve srovnání s nabídkou vybraného uchazeče vyšší, proto byli tito
uchazeči odmítnuti, respektive ustanoveni na dalších místech v pořadí. V průběhu jednání žádný člen
hodnotící komise nezastával odchylný názor od názoru většiny.
4. Vyhodnocení pořadí nabídek - ostatní uchazeči včetně jejich nabídkových cen
Obchodní firma / jméno uchazeče

IČ uchazeče

Nabídkové ceny (bez DPH)

pořadí

1.

BW – Stavitelství, s.r.o.

150 79 752

2 313 429,00 Kč

třetí

3.

PP-GROUP.cz s.r.o.

288 29 913

2 409 462,00 Kč

čtvrtá

5.

MARHOLD a.s.

150 50 050

2 226 681,94 Kč

druhá

5. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení
hodnotící komise.
POUČENÍ: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli
do 5 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí
zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
V Proseči, dne

Město Proseč
Jan Macháček, starosta města
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