Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
tel. 325 517 11, fax 325 517 112, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Rozhodnutí 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 (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:

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Název veřejné zakázky:

„Vnější kanalizace a vodovod - lokalita Třešňovka, Milovice“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.12. 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. 40/2011 dne 19.12. 2011 usnesením
Rady města č. 708/2011

Rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
Obchodní firma - jméno
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo, bydliště, místo podnikání
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Právní forma

IČ

akciová společnost

IČ 463 57 009

Identifikační údaje uchazečů jejichž nabídky byly hodnoceny, výsledek hodnocení a pořadí nabídek

Pořadí Číslo nabídky - uchazeč, sídlo
1

2

3

Nabídka č. 6
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Nabídka č. 3
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Nabídka č. 5
G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Právní forma

IČ

Nabídková
cena včetně
DPH

akciová
společnost

IČ 463 57 009

3.990.668,- Kč

spol. s r.o.

IČ 251 17 947

4.441.328,- Kč

spol. s r.o.

IČ 252 63 382

4.691.066,- Kč

4

5

6

Nabídka č. 1
H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Nabídka č. 4
GEMA MB s.r.o.
Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Nabídka č. 2
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
Lidická 802, 266 01 Beroun

spol. s r.o.

IČ 256 36 332

4.999.994,- Kč

spol. s r.o.

IČ 616 81 679

5.774.296,- Kč

akciová
společnost

IČ 608 38 747

10.166.122,- Kč

Odůvodnění :
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky zadavatel ve Výzvě k podání nabídky stanovil, ve
smyslu §78 odst. (1) písm. b) zákona, nejnižší nabídkovou cenu. Nabídka vybraného uchazeče byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ve smyslu § 79 odst. (4) zákona, ostatní uchazeči předložili méně
výhodné cenové nabídky.
Zadavatel při svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky plně akceptoval doporučení hodnotící komise
uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 12. 2011, která je ve smyslu § 80 odst. (2)
zákona, k nahlédnutí v sídle zadavatele.

Poučení :
Uchazeči jsou oprávnění proti tomuto rozhodnutí podat námitky, podle § 110 odst. (4) zákona, do 15-ti dnů ode
dne obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V této lhůtě platí zákaz uzavření smlouvy podle § 82 odst.
(1) zákona.

V Milovicích dne 20.12. 2011

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

