Město MILOVICE
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
tel. 325 517 111, fax 325 517 112, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Oznámení zadavatele 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, při dodržení zásad
uvedených v § 6 zákona tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a
v souladu s vnitřním předpisem zadavatele tj. Směrnice města Milovice č. 4/2012 K zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Název zadavatele:

Město Milovice - IČ 002 39 453

Sídlo zadavatele:

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace: Parkoviště pro čp. 500-502

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Na základě posouzení a hodnocení nabídek, v rámci Zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky,
zadavatel na jednání Rady města č. 25/2012 dne 23. 7. 2012 usnesením Rady města č. 377/2012
Rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
Obchodní firma - jméno

Sídlo, bydliště, místo podnikání

IČ

CR Project

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

27086135

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny
Obchodní firma - jméno
CR Project
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
OPTIMA, spol.s.r.o.
Valbek, spol.s.r.o.
PRODIN a.s.
DIPRO, spol. s r.o.

Sídlo, bydliště, místo podnikání
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Vaňurova 505/17,460 01 Liberec
Jirásova 169, 530 02 Pardubice
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha

IČ
27086135
27466868
15030709
48266230
25292161
48592722

Údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení a pořadí nabídek
Pořadí

Uchazeč

Nabídková cena
za PD vč. DPH
177 840,-

Nabídková cena
za AD vč DPH
600,-

Počet
bodů
99,45

1

CR Project

2

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

207 600,-

534,-

86,38

3

OPTIMA, spol.s.r.o.

246 480,-

2 100,-

69,82

4

Valbek, spol.s.r.o.

286 200,-

600,-

63,48

5

PRODIN a.s.

298 800,-

600,-

60,99

6

DIPRO, spol. s r.o.

336 000,-

600,-

54,73

Odůvodnění:
Nabídka vybraného uchazeče byla vyhodnocena jako nejvhodnější, podle základního hodnotícího
kritéria uvedeného v Zadávacích podmínkách, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky s těmito
dílčími hodnotícími kritérii:
Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace

s váhou 95 %

Hodinová sazba nákladů za autorský dozor projektanta

s váhou 5 %

a získala nejvyšší součet přepočtených bodových hodnot jednotlivých dílčích hodnotících kriterií
stanovených v Zadávacích podmínkách.
Uchazeči další v pořadí podali ekonomicky méně výhodnou nabídku.
Poučení: Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit
zadavateli do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§ 110 odst. 4
zákona). Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (§
82 odst. 1 zákona).

Zveřejněno dne 27. 7. 2012

Sejmuto dne
_____________________________
Lukáš Pilc, starosta města

