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/19/1418/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 26.07.2019

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 (dále také jen zákon), není zadavatel povinen 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:
Systémové číslo VZ: P19V00000035
Název veřejné zakázky:
Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském
divadle Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále
také jen „zákon“)
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:
801 – obec
Zastoupené:
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO:
00254061
DIČ:
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
1.

- Obchodní název firmy nebo název účastníka
- Sídlo/místo podnikání
- Právní forma
- IČO
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377
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2.

3.

4.

EST Stage Technology, a.s.
Komenského 427
664 53 Újezd u Brna
IČO: 29230128
GRADIOR, spol. s r.o.
Křižíkova 2989/68a
612 00 Brno, Královo Pole
IČO: 43389406
FEREX Machinery s.r.o.
Masarykova 427/31
602 00 Brno
IČO: 02510626
Doručovací adresa – sídlo provozovny:
Na Františku 346
460 02 Liberec 3

4. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek
a) Popis hodnocení v souladu s pravidly uvedenými v zadávací dokumentaci a analogicky podle
ustanovení § 119 odst. 2 písm. d) zákona
Zadavatel provedl hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci:
a) Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
b) Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny vč. DPH
a počtu měsíců záruční doby za dodaný předmět díla.
b) Kritéria hodnocení – dílčí hodnotící kritéria – váha mezi kritérii
Celková ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena bodovým systémem podle kritérií a s jejich váhou.
Dílčí hodnotící kritéria a váha mezi kritérii
1. Nabídková cena v Kč vč. DPH
2. Počet měsíců záruční doby za dodaný předmět díla

80 %
20 %

c) Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
- Hodnocení nabídek podle uvedené ekonomické výhodnosti zadavatel provedl bodovací metodou –
bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů.
- Pro každou nabídku bylo vypočítáno pro každé kritérium s jeho příslušnou váhou bodové hodnocení
způsobem uvedeným níže – viz příloha Vyhodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně.
- Pro každou nabídku byl vypočítán celkový počet bodů tak, že se počty bodů získané pro každé kritérium
sečetly.
- Podle sestupného pořadí celkového počtu dosažených bodů pro jednotlivé nabídky se vytvořilo pořadí
celkové ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek.
- Nejvyšší celkové ekonomické výhodnosti dosáhla nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.
Vyhodnocení všech podaných nabídek. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek seřazených sestupně podle
dosažené výše bodů získaných na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny vč. DPH a délkou lhůty pro
dokončení předmětu plnění (počet kalendářních dnů):
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Identifikační údaje účastníka:
Číslo
nab.

4.

- Obchodní název firmy nebo název účastníka
- Sídlo/místo podnikání
- IČO
FEREX Machinery s.r.o.
Masarykova 427/31
602 00 Brno
IČO: 02510626

Počet získaných bodů
(Součet přiřazených bodů
získaných na základě
nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny vč. DPH a
počtem měsíců záruční doby za
dodaný předmět díla)

Pořadí
nabídek

90,0000

1.

Doručovací adresa – sídlo provozovny:
Na Františku 346
460 02 Liberec 3
1.

HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377

84,2630

2.

2.

EST Stage Technology, a.s.
Komenského 427
664 53 Újezd u Brna
IČO: 29230128

72,2878

3.

3.

GRADIOR, spol. s r.o.
Křižíkova 2989/68a
612 00 Brno, Královo Pole
IČO: 43389406

70,1116

4.

5. Průběh výběrového řízení
(§ 39 odst. 4 zákona)
Po otevření nabídek komise zadavatele nejdříve provedla hodnocení všech podaných nabídek, posléze, na základě
výsledků hodnocení nabídek, komise u nejvýhodnější nabídky provedla posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení.
Při vyhodnocení nabídek se na prvním místě umístila firma FEREX Machinery s.r.o., Masarykova 427/31, 602 00
Brno, IČO: 02510626, která získala nejvyšší počet bodů.
Při posouzení nabídky komise zjistila, že společnost FEREX Machinery s.r.o., Masarykova 427/31, 602 00 Brno,
IČO: 02510626 neprokázala, ani po výzvě k doplnění nabídky, v plném rozsahu zadavatelem požadovanou
technickou kvalifikaci, komise nabídku z výběrového řízení vyřadila a usnesením č. RM/382/19 ze dne 23.07.2019
zadavatel uvedenou společnost z výběrového řízení vyloučil.
Druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka č. 1, kterou předložil účastník:
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
IČO: 28135377
6. Odůvodnění výběru druhé nejvýhodnější nabídky
Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti HOFI engineering, s.r.o., Požárnická 140, 742 83
Klimkovice, IČO: 28135377, která podala, v rámci ekonomické výhodnosti nabídek, druhou nejvýhodnější nabídku
na uvedenou veřejnou zakázku.
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7. Souhlas zadavatele s přidělením veřejné zakázky a s uzavřením smlouvy o dílo
Rada města usnesením č. RM/382/19 ze dne 23.07.2019 souhlasila s přidělení veřejné zakázky na stavební práce
„Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně“ a s uzavřením smlouvy
se společností HOFI engineering, s.r.o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČO: 28135377.

Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
Příloha
Usnesení č. RM/382/19 ze dne 23.07.2019
Vyhodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dodávka a výměna zavážecí plošiny na
dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně
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