Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek- ,,veřejná zakázka malého
rozsahu"

Název zadavatele, IČ zadavatele:

Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky:

,,Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018"

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací:

OVZ/2018/0039

Datum otevírání obálek a hodnocení:

24. září 2018 ve 13:00 hod.

Místo otevírání obálek a hodnocení:

ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost ve 3. patře

Všichni členové hodnotící komise podepsali „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů" člena hodnotící
komise.
Hodnotící komise převzala seznam podaných nabídek a celkem 2 nabídky, které byly podány v řádné
lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise provedla kontrolu obálek a konstatuje, že všechny obálky
s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou řádně označeny.
Hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle
pořadového čísla) a zaprotokolovala následující údaje.

Poř.č. 1
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)
Obchodní firma: MK - mont illuminations s.r.o
Sídlo: Průmyslová 6, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 254 24 769
Nabídnutá cena bez DPH: 882 000 Kč
Podepsaný návrh Smlouvy o dílo s vyplněnými údaji: ano

Kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení: ano
Živnostenský list: ano
výpis z Obchodního rejstříku: ano
Seznam dodávek za posledních 5 let s obdobným předmětem plnění,jehož součástí min. 3 dodávky,
každá z nich v min hodnotě 500 000,- Kč s DPH: ano
7 druhů světelných dekorací: ano

Závěr: Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.
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Poř.č. 2
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IČ, DIČ)
Obchodní firma: BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o.
Sídlo: Praha 5, Fráni Šrámka 18/2622, PSČ 15000
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:25683853
Nabídnutá cena bez DPH: 825 200 Kč
Podepsaný návrh Smlouvy o dílo s vyplněnými údaji: ano

Kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení: ano
Živnostenský list: ano
výpis z Obchodního rejstříku: ano
Seznam dodávek za posledních 5 let s obdobným předmětem plnění,jehož součástí min. 3 dodávky,
každá z nich v min hodnotě 500 000,- Kč s DPH: ano
7 druhů světelných dekorací: ano

Závěr: Nabídka vyhověla všem požadavkům zadavatele.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána
jiná nabídka.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky uchazeče.
Dílčí kritéria pro hodnocení veřejné zakázky jsou:
a) nabídková cena bez DPH - váha 80%
b) vizuální stránka nabízených dekorací - váha 20%.
Předpokládaná cena dle gesčního odboru byla stanovena ve výši 1 074 380 Kč bez DPH.
Údaje obou kritérií jsou zaneseny do hodnotící tabulky, kteráje přílohou tohoto protokolu.
Při posuzování nabídek se komise shodla, že vizuální stránka nabízených dekorací uchazeče MK mont illuminations s.r.o je pestřejší a vizuálně zajímavější.
Protokol obsahuje 2 strany textu.
Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou:
• presenční listina přítomných členů hodnotící komise
• seznam podaných nabídek
• hodnotící tabulka.

Závěr komise:
Komise proto doporučuje RMČ Praha 8 uzavřít smlouvu s uchazečem MK - mont iHuminations s.r.o
(IČ: 254 24 769), který podal nejvýhodnější nabídku: nabídkovou cenu za 882 000 Kč bez DPH, získal
100 bodů za vizuální stránku nabízených dekorací a splnil všechny kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem.
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:
člen hodnotící komise (náhradník)
· méno a řii mení

datum podpisu

M r. et M r. Jana Solomonová BcA

24.9.2018

M r. Petra Koštová

24.9.2018

Libor Kálmán

24.9.2018
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podpis

Hodnotící tabulka
Název akce:

,,Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018"

Číslo jednací:

OVZ/2018/0039

Firma

Výše nabídkové
ceny bez DPH
(v
Kč)

počet bodů

váhová hodnota

Vizuálni stránka
nabizených
dekoraci

počet bodů

váhová hodnota

Váhová hodnota
celkem

Pořadí

80%

Max

20%

100%

BON JOUR ILLUMINATION,
s.r.o.

825 200,00

100,00

80,00

70

70,00

14,00

94,00

2

MK-mont illuminations s.r.o.

882 000,00

93,56

74,85

100

100,00

20,00

94,85

1

Min

Název akce:

,,Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018"

Číslo jednací:

OVZ/2018/0039

Na prvním místě komise doporučuje pro realizaci zakáz ky firmu:

Další pořadí je zřejmé z hodnotící tabulky:

Podpisy členů komise:

. Jana Solomonová BcA
. Petra Koštová
Libor Kálmán

V Praze dne

24.9.2018

MK-mont illwninations s.r.o,

BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o.

