MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-MCH-1235/2022/ODIM/PJ

Zpráva o hodnocení nabídek
veřejné zakázky
„ZŠ Smetanova č.p. 745 - oprava střechy a říms“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000008“
Na hodnocení nabídek se podíleli následující členové komise a náhradníci členů komise / fyzické osoby:
Jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Luděk Benák - radní města
Mgr. Stanislav Pavlíček - zastupitel města
Mgr. Zdeněk Konfršt - ICT koordinátor ZŠ
Smetanova
Bc. Jiří Pešout - vedoucí oddělení investic města
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.

WN service s.r.o.

Labská 725
53304 Sezemice

02687631

2.

Ing. Jan Zelenka

Masarykova 629/335a
40001 Ústí nad Labem

72751762

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.
Výsledek hodnocení nabídek

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
Název
nabídky

1.

2.

Ing. Jan Zelenka

12 698 950,00 Kč

2.

1.

WN service s.r.o.

13 807 198,95 Kč

Celkový počet bodů

Nabídková cena

Složení komise
Jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Luděk Benák - radní města
Mgr. Stanislav Pavlíček - zastupitel města
Mgr. Zdeněk Konfršt - ICT koordinátor ZŠ
Smetanova
Bc. Jiří Pešout - vedoucí oddělení investic města
Jan Polívka - referent oddělení investic města
Uchazeč, Ing. Jan Zelenka, byl vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, což učinil dne
07.03.2022 emailem zadavateli. 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, WN service s.r.o., byl vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, což učinil dne
04.03.2022 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, TSM design s.r.o., byl vyřazen z hodnocení, jelikož podle § 41 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek neposkytl zadavateli požadovanou jistotu 293.000,- Kč. Součástí nabídky byl
bankovní výpis s uvedením bankovního účtu města Chotěboř a s datem zúčtování 02.03.2022. V době
otvírání obálek nebyla jistota na účtu města připsána. Částka byla připsána na účet města po termínu
dne 03.03.2022.
V Chotěboři dne 07.03.2022
Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města, v.r.

