ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon")

1. Identifikace zadávacího řízení:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Název veřejné zakázky:

,,Zajištění slušného pohřbení - tzv. sociální pohřby"

Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:

Zjednodušené podlimitní řízení
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2022/0006
httgs://ezak.graha8.cz/grofile disglay 2.htrnl

Adresa profilu zadavatele:

2. Členové komise pověření zadavatelem ve smyslu ustanovení § 42 zákona (dále ien „komise"),

kteří se podíleli na hodnocení nabídek:
Jméno a příjmení člena komise
Jana Janků
Mgr. Kateřina Hrazánková
Martina Teplá
Členové komise podepsali čestné prohlášení ke střetu zájmů.

Jiné fyzické osoby ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 písm. b) zákona než shora uvedení členové
komise, se na hodnocení nabídek nepodílely.
3.

Seznam hodnocených nabídek a popis hodnocení:

Pořadové číslo 1
Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení:
Obchodní firma: PAX, spol. s r.o.
Sídlo: Na sypkém 925/1, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 427 41 017
Nabídka byla podána ve stanovené lhůtě: ANO
Celková nabídková cena za 1 rok služeb dle ceníku: 1 093 487,50 Kč bez DPH

Stránka 1 z 2

Pořadové číslo 2
Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení:

Obchodní firma: PEGAS CZ s.r.o.
Sídlo: V úvalu 87/18, Motol, 150 00 Praha 5
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 25631845
Nabídka bvla podána ve stanovené lhůtě: ANO
Celková nabídková cena za 1 rok služeb dle ceníku: 802 942,50 Kč bez DPH

4. Popis hodnocení:
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 této zadávací dokumentace).

5. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení:
Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší celková nabídková cena bez DPH
za I rok poskytování služeb, a proto nemůže být provedeno srovnání hodnot získaných při hodnocení
v jednotlivých kritériích hodnocení ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 písm. d) bod 3 zákona.

6. 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. sr.o.

1093487,50

Komise na základě provedeného hodnocení nabídek vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
účastníka zadávacího řízení PEGAS CZ s.r.o. (IČO: 256 31 845), se sídlem na adrese v Úvalu 87/18,
Motol, 150 00 Praha 5, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 1 rok služeb za 802 942,50 Kč bez
DPH a splnil veškeré požadavky zadavatele.
Podpisový list:
Jméno a příjmení člena komise

Datum podpisu

Jana Janků
Mgr. Kateřina Hrazánková

)!,. t;. 2 ~

Martina Teplá
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Podpis člena komise

