Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/591/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 13.05.2021

Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
(§ 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
u veřejné zakázky s identifikačními údaji:
Při zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, zadavatel není povinen, vyjma § 6 a § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona, použít ustanovení zákona č.
134/2016 Sb. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný
krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.
1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Adresa veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P21V00000021
Ulice Tomáškova a Šafaříkova Mariánské Lázně – PD
Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále
také jen „zákon“ nebo ZZVZ)
https://zakazky.muml.cz

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dole jen „CPV“):
Druh plnění:
CPV kód:
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71000000-8
Technicko-inženýrské služby
71300000-1
Technické projektování
71320000-7
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Město Mariánské Lázně
Zastoupené:
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO / DIČ:
00254061 / CZ00254061
Profil zadavatele:
https://zakazky.muml.cz
3. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídky byly hodnoceny
Nabídky jsou seřazeny podle došlého evidenčního čísla vzestupně od nejnižšího čísla po nejvyšší.
Pořadové
číslo
nabídky

- Obchodní název firmy nebo název účastníka
- Sídlo/místo podnikání
- Právní forma
- IČO
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1.
El. n.
1.
List. n.

ARTENDR s.r.o.
Nádražní 67
281 51 Velký Osek
IČO: 24190853
Ing. Martin Štecher
Mokřiny 232
352 01 Aš
IČO: 73716065

4. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky analogicky ve
smyslu § 114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „zákon“).
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH (analogicky § 114 odst.
2 zákona).
Hodnocení nabídek při jednom kritériu podle výše nabídkové ceny proběhlo seřazením nabídek podle absolutní
hodnoty nabídkové ceny vč. DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší. Výsledek hodnocení je uveden v tabulce
níže.
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek seřazených podle nejnižší nabídkové ceny:
- Obchodní název firmy
nebo název účastníka

Poř.
číslo
- Sídlo/místo podnikání
nab.

Nabídková cena v Kč
bez DPH
vč. DPH

- IČO
ARTENDR s.r.o.
1.
Nádražní 67
El. n. 281 51 Velký Osek
IČO: 24190853
1.
Ing. Martin Štecher
Mokřiny 232
List. 352 01 Aš
n.
IČO: 73716065

Pořadí
nabídek

180 000,00
217 800,00

267 000,00
323 070,00

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka č. 1 podaná v elektronické formě, kterou předložil účastník:
ARTENDR s.r.o.
Nádražní 67
281 51 Velký Osek
IČO: 24190853
Pořadí nabídek odpovídá doporučení hodnotící komise.
5. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO:
24190853, která podala, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek, nejvýhodnější nabídku (v souladu
s usnesením § 114 odst. 2 a § 122 odst. 1 zákona) na uvedenou veřejnou zakázku.
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6. Souhlas zadavatele s přidělením veřejné zakázky a s uzavřením smlouvy o dílo
Rada města usnesením č. RM/167/21 ze dne 11.05.2021 souhlasila s přidělení veřejné zakázky služby „Ulice
Tomáškova a Šafaříkova Mariánské Lázně – PD“ a s uzavřením smlouvy se společností ARTENDR s.r.o., Nádražní
67, 281 51 Velký Osek, IČO: 24190853.

Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací

Příloha
RM/167/21 ze dne 11.05.2021
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