MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-1237/2022

Zpráva o hodnocení nabídek
veřejné zakázky
„MŠ Březová č.p. 272 - výměna elektroinstalačních rozvodů“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000005“
Na hodnocení nabídek se podíleli následující členové komise a náhradníci členů komise / fyzické osoby:
Jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Bc. David Šafránek - místostarosta města
Mgr. Martin Kovačka - radní města
Bc. Jiří Pešout - vedoucí Oddělení investic města
Eva Niklová - ředitelka MŠ Chotěboř
Jan Polívka - referent Oddělení investic města
Hodnocení nabídek
Seznam hodnocených nabídek
Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.
Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

1.

SYZA s.r.o.

Třebenice 122
67552 Lipník u Hrotovic

03567834

3.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM Tovární 1130
a.s.
537 23 Chrudim

5.

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Teplého 2688
53002 Pardubice

05925801

6.

Elektrocentrum GEPACK,
s.r.o.

Jahodova 2240
58001 Havlíčkův Brod

25267221

46504621

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
Nabídky byly hodnoceny v pořadí, v jakém byly přijaty.
Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií
Hlavním kritériem byla nejnižší nabídková cena.

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
Název
nabídky

1.

6.

2.

Celkový počet bodů

Nabídková cena

Elektrocentrum
GEPACK, s.r.o.

5

2.390.745,00

3.

PRVNÍ STAVEBNÍ
CHRUDIM a.s.

5

3.614.252,21

3.

1.

SYZA s.r.o.

5

3.829.782,00

4.

5.

Stavrecon Pardubice
s.r.o.

5

4.481.139,85

Složení komise
Jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Bc. David Šafránek - místostarosta města
Mgr. Martin Kovačka - radní města
Bc. Jiří Pešout - vedoucí Oddělení investic města
Eva Niklová - ředitelka MŠ Chotěboř
Jan Polívka - referent Oddělení investic města
Uchazeč, Elektrocentrum GEPACK, s.r.o., byl vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a
vysvětlení nabídky, což učinil dne 01.03.2022 dokumentem přes profil zadavatele. Uchazeč potvrdil, že
cenová nabídka byla ve správné cenové hladině a že je schopen práce za uvedenou cenu zrealizovat.
Zároveň uchazeč zaručuje splnění níže uvedených bodů:
a) Při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících
se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se
na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
b) Neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.
Uchazeč, PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. byl vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
což učinil dne 28.02.2022 dokumentem přes profil zadavatele. Uchazeč potvrdil, že cenová nabídka byla ve
správné cenové hladině a že je schopen práce za uvedenou cenu zrealizovat. Zároveň uchazeč zaručuje
splnění níže uvedených bodů:
a) Při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících
se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se
na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
b) Neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.
V Chotěboři dne 01.03.2022
Bc. Jiří Pešout, v.r.

