MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům řízení

Číslo jednací:
OVZ/2022/0006
MCP8 185739/2022

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Marie Markvartová / 222 805 622

V Praze dne:
5. 5. 2022

Oznámení o výběru dodavatele
dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

„Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby“
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2022/0006
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Zadavatel v rámci řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění slušného pohřbení –
tzv. sociální pohřby“, systémové číslo VZ P22V00000018, ev. č. zadavatele OVZ/2022/0006, rozhodl
svým usnesením č. Usn RMC 0247/2022 ze dne 4. 5. 2022 o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka
byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána, je dodavatel:
PEGAS CZ s.r.o. (IČO: 25631845) se sídlem V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5, který nabídl
nejnižší nabídkovou cenu za 802 942,50 Kč bez DPH dle ceníku za 1 rok služeb a splnil veškeré
požadavky zadavatele .

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
O dbor právních služeb
O ddě lení veřejného zadavatele
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Telefonní spojení: 222 805 111 - centrála
222 805 113 - sekretariát
222 805 657 - vedoucí odboru

Odůvodnění výběru:
Vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel, dle závěrů komise, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení
v požadovaném rozsahu a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledků hodnocení, rozhodl zadavatel o výběru dodavatele tak, jak je uvedeno výše.
Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to
nejnižší celková nabídková cena za 1 rok poskytování služeb dle vyplněného ceníku služeb (příloha č.
6 zadávací dokumentace).
Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení:
Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší celková nabídková cena za 1 rok
poskytování služeb dle vyplněného ceníku služeb (příloha č. 6 zadávací dokumentace), a proto nemůže
být provedeno srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení ve smyslu
ustanovení § 119 odst. 2 písm. d) bod 3 ZZVZ.
Výsledek hodnocení nabídek:

Výsledné
pořadí

Firma nebo název účastníka zadávacího řízení

Nabídková cena/1 rok
v Kč bez DPH

1.

PEGAS CZ s.r.o.

802 942,50

2.

PAX, spol. s r.o.

1 093 487,50

Poučení o lhůtě pro podání námitek
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 a násl. ZZVZ. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Příloha:
1. Zpráva o hodnocení nabídek
2. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

S pozdravem
„podepsáno elektronicky“

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
O dbor právních služeb
O ddě lení veřejného zadavatele
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Telefonní spojení: 222 805 111 - centrála
222 805 113 - sekretariát
222 805 657 - vedoucí odboru

