Město MILOVICE
ul. 5. května 71, 289 23 Milovice, tel. a fax : 325 577 203, e-mail : meu@mesto-milovice.cz

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Jako osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Vám tímto oznamuji výsledek Zadávacího řízení na realizaci
níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané v souladu s ustanovením § 18 čl. 3 zákona č 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), při dodržení zásad uvedených v §
6 zákona tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu s vnitřním předpisem
zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č.4/2011 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Název zadavatele:

Město Milovice - IČ 002 39 453

Sídlo zadavatele:

5. května 71, 289 23 Milovice

Název veřejné zakázky:

„Zhotovení územního plánu Milovic“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.08. 2011, zpracované komisí,
ustavenou Radou města pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek doručených
v rámci Zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky (komise byla rovněž zmocněna k posouzení
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů), na jednání Rady města č. 30/2011 dne 29.08. 2011
usnesením Rady města č. 494i)/2011

Rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
Obchodní firma - jméno
KNESL + KYNČL s.r.o.

Sídlo, bydliště, místo podnikání

Šumavská 416/15
602 00 Brno

Právní forma

IČ

spol. s r.o.

IČ 479 12 481

Odůvodnění :
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky stanoveným v zadávacích podmínkách byla ekonomická
výhodnost nabídky s těmito jednotlivými dílčími kritérii :
a) nabídková cena
s váhou 45%
b) doložení kvalifikace dodavatelů, relevantními referenčními projekty
s váhou 25%
c) délka lhůt pro splnění jednotlivých fází zhotoveného díla
s váhou 30%
Nabídky, které nebyly komisí vyřazeny, komise hodnotila podle jednotlivých dílčích kritérií uvedených
v zadávacích podmínkách. Body získané v jednotlivých dílčích kritériích byly přepočteny podle váhy kriteria a
sečteny. Nabídka, která získala nejvyšší součet přepočtených bodů, je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek
Pořadí
nabídek

3

1

2

Číslo nabídky - uchazeč, obchodní
firma, sídlo
Nabídka č. 3
Institut regionálních informací, s.r.o.
IČ 255 85 991
Beethovenova 25/4, 602 00 Brno
Nabídka č. 4
KNESL+KYNČL s.r.o., IČ 479 12 481
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Nabídka č. 9
Atelier T - plan, s.r.o., IČ 264 83 734
Na Šachtě 497/9
170 00 Praha 7 - Holešovice

Nabídková cena
bez DPH

Reference

1.395.000,- Kč
po přepočtu váhy
34,37 bodu

75 bodů
po přepočtu
váhy
18,75 bodu
100 bodů
po přepočtu
váhy
25,00 bodů

1.065.000,- Kč
po přepočtu váhy
45,00 bodů

75 bodů
po přepočtu
váhy
18,75 bodu

1.259.000,- Kč
po přepočtu váhy
38,08 bodu

Součet délka lhůt pro
splnění jednotlivých
fází díla

Celkový
součet
přepočtených
bodů

635 dnů
po přepočtu váhy
15,59 bodu

72,42 bodu

330 dnů
po přepočtu váhy
30,00 bodů

89,37 bodu

435 dnů
po přepočtu váhy
22,76 bodu

86,51 bodu

Nabídka vybraného uchazeče byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, získala 89,37 bodu ze sta
možných, ostatní uchazeči podali pro zadavatele méně výhodnou nabídku.
Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče Atelier T - plan, s.r.o., IČ 264 83 734, Na Šachtě 497/9
170 00 Praha 7 - Holešovice (získala 86,51 bodu ze sta možných).
Jako třetí v pořadí se umístila nabídka uchazeče Institut regionálních informací, s.r.o., IČ 255 85 991,
Beethovenova 25/4, 602 00 Brno (získala 72,42 bodu ze sta možných).
Rozhodnutí zadavatele se shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise.
Poučení : Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit do 15-ti
dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§ 110 odst. 4 „zákona“).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu (§ 110 odst. 6 „zákona“).

V Milovicích dne 31.08. 2011

…………………………
Lukáš Pilc
starosta Města Milovice
Vyvěšeno dne : 02.08. 2011
Sejmuto dne : .….……….

