Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), a
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí, s názvem

„Pořízení techniky na snížení prašnosti“
v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí s názvem „Vintířov - Pořízení
techniky na snížení prašnosti“
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:

Obec Vintířov
Vintířov 62, 357 44 Vintířov
Jiří Ošecký, starosta
00259641
CZ00259641

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadavatel v souladu s
ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s pořadovým č. 2 uchazeče Unikont Group s.r.o., sídlem Služeb
609, 108 00 Praha 10, IČ 411 93 113.
Odůvodnění:
Dne 6. 3. 2013 bylo elektronickým odesláním výzvy k podání nabídek v souladu s ustanovením § 26 odst. 1
písm. b) ZVZ (dále jen „výzva“) zahájeno zjednodušené podlimitní řízení k výše uvedené podlimitní veřejné
zakázce.
V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 4) výzvy měly být nabídky do tohoto zadávacího řízení doručeny na
adresu sídla spol. GRANTIKA České spořitelny, a.s., tj. Jánská 448/10, 602 00 Brno, která zadavatele
v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 151 ZVZ zastupuje, a to nejpozději 25. 3. 2013 do 10:00 hod.
V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky.
Dne 25. 3. 2013 provedla zadavatelem ustanovená a pověřená komise pro otevírání obálek s nabídkami
v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 ZVZ otevření 3 doručených nabídek. Po provedení kontroly nabídek dle
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ustanovení § 71 odst. 9 ZVZ komise pro otevírání obálek s nabídkami konstatovala, že nabídky všech
uchazečů splňují náležitosti dle ust. § 71 odst. 9 ZVZ.
Dne 27. 3. 2013 proběhlo v rámci zadávacího řízení ke shora označené podlimitní veřejné zakázce první
jednání hodnotící komise (dále jen „komise“) ustanovené zadavatelem k posouzení prokázání kvalifikace
dodavatelů dle ustanovení § 59 ZVZ a k posouzení a hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 76 a násl.
ZVZ.
Při posuzování prokázání splnění kvalifikace dospěla komise k závěru, že všichni uchazeči prokázali splnění
kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách v souladu se ZVZ v plném
rozsahu.
Komise v rámci samotného posouzení nabídek uchazečů dospěla k závěru, že nabídky všech uchazečů
obsahují nejasné informace a v souladu s ust. § 76 odst. 3 ZVZ se komise rozhodla požádat všechny uchazeče
o vysvětlení nabídky. Písemné vysvětlení nabídky mohli jednotliví uchazeči doručit buď v elektronické podobě
na emailovou adresu zikmundova@grantikacs.com, nebo v listinné podobě na adresu GRANTIKA České
spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno (k rukám Mgr. Jany Zikmundové), a to nejpozději 5. 3. 2013 do
13:00 hod.
Na svém druhém jednání konaném dne 9. 4. 2013 komise provedla posouzení vysvětlení nabídek jednotlivých
uchazečů. Komise se dále zabývala otázkou, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22
odst. 1 písm. d) ZVZ a taktéž komise posoudila v souladu s ust. § 77 ZVZ výši nabídkové ceny ve vztahu
k předmětu zakázky.
Na základě provedeného posouzení dospěla komise k jednomyslnému závěru, že v nabídkách všech tří
uchazečů jsou splněny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách
v plném rozsahu. Komise dále konstatovala, že žádný z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22
odst. 1 písm. d) ZVZ. Komise dále posuzovala v souladu s ustanovením § 77 ZVZ výši nabídkové ceny
jednotlivých uchazečů ve vztahu k předmětu zakázky. Komise dospěla k závěru, že nabídka žádného
z uchazečů mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.
Následně komise v souladu s ust. § 79 odst. 1 ZVZ ve spojení s ustanovením čl. VII. výzvy provedla hodnocení
nabídek uchazečů Lokotech s.r.o., Unikont Group s.r.o. a M-car WEST s.r.o. dle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky podle dílčích hodnotících kritérií s vahami: Nabídková cena celkem
v Kč bez DPH s váhou 80 %, Délka záruční doby v měsících s váhou 10 % a Cena 1 hodiny práce servisního
technika v Kč bez DPH s váhou 10 %.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadové číslo nabídky
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Obchodní firma

Lokotech s.r.o.

Sídlo

Nám. Republiky čp. 376/4, 435 11 Lom u Mostu

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

273 59 883

Pořadové číslo nabídky

2

Obchodní firma

Unikont Group s.r.o.

Sídlo

Služeb 609, 108 00 Praha 10

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

411 93 113

2

Pořadové číslo nabídky

3

Obchodní firma

M-car WEST s.r.o.

Sídlo

Hřbitovní 1269/37, 312 16 Plzeň

Právní forma

112 – Společnost s ručením omezeným

IČ

250 20 901

V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 ZVZ stanovila komise pořadí nabídek podle dílčích hodnotících kritérií a
jejich vah. Pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky:

Uchazeč

Nabídková
cena
celkem
v Kč bez
DPH

Vážená
bodová
hodnota

Délka
záruční
doby v
měsících

Vážená
bodová
hodnota

Cena 1 hodiny
práce
servisního
technika v Kč
bez DPH

Vážená
bodová
hodnota

Součet
vážených
bodových
hodnot

Pořadí
nabídek

Lokotech
s.r.o.

2.999.000,Kč

77,33

24

9,6

490,- Kč

9,18

96,12

2. – 3.

Unikont
Group s.r.o.

2.899.000,Kč

80,00

25

10,0

450,- Kč

10,0

100

1.

M-car WEST
s.r.o.

2.999.000,Kč

77,33

24

9,6

490,- Kč

9,18

96,12

2. – 3.

Na základě výše uvedeného doporučila komise zadavateli vybrat nabídku s pořadovým číslem 2, uchazeče
Unikont Group s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ rozhodl o výběru nabídky
uchazeče Unikont Group s.r.o., jehož nabídka s pořadovým č. 2 byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat dle ustanovení § 110 odst. 4 ZVZ
námitky. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky.
Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu
zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona.
V souladu s ustanovení § 82 odst. 1 ZVZ zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle ustanovení § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem,
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle ustanovení § 81 ZVZ.
Ve Vintířově dne 10. 4. 2013

Jiří Ošecký, starosta
Obec Vintířov

3

