PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
1. Název veřejné zakázky:

Pořízení zametacích strojů – Městská část Praha 8

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je nákup 3 ks zametacích strojů.

3. Veřejné zakázky na:

dodávky

4. Druh zadávacího řízení:

v otevřeném řízení (OŘ)

5. Zahájení řízení:

22. 11. 2017

6. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:

Městská část Praha 8

Právní forma zadavatele

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Sídlo zadavatele:

Zenklova 1/35, 18000 Praha

Jednající:

Roman Petrus

IČO:

00063797

Název veřejné zakázky:

Pořízení zametacích strojů – Městská část Praha 8

Druh zadávacího řízení:

v otevřeném řízení (OŘ)

7. Seznam účastníků, jejich nabídek a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
účastníka

1.

Unikont Group s.r.o.

2.

HANES s.r.o.

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

Služeb 609/6, 10800
Praha 10
U Albrechtova vrchu
1157/7, 15500 Praha

IČ účastníka

Nabídková
cena

41193113

11.415.000

26131919

11.310.000

Zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek.
8. Seznam hodnocených nabídek
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
účastníka

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

IČ účastníka

1.

Unikont Group s.r.o.

Služeb 609/6, 10800
Praha 10

41193113

Datum
podání
nabídky

3. 1. 2018
09:50

2.

9.

HANES s.r.o.

U Albrechtova vrchu
1157/7, 15500 Praha

26131919

3. 1. 2018
09:51

Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Jednotlivé nabídky jsou hodnoceny za použití hodnotícího postupu uvedeného v zadávací dokumentaci takto:
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá
ZZVZ, nejnižší nabídková cena, kterou je cena za realizaci této veřejné zakázky uvedená uchazečem v jeho
nabídce jako celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Dílčí kritérium
Cena

hodnota

jednotky
Kč bez DPH

úměra
↓

váha v %
100

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky /§ 114 Zákona/. Zadavatel v
rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit pouze nejnižší nabídkou cenu v Kč bez DPH.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH, ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá Zákona. Zadavatel vzájemně
porovná předložené nabídky podle nabídkových cen. Nabídka s nižší cenou je považována za výhodnější než
nabídka s cenou vyšší.
Při hodnocení nabídek vyhodnotí hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku takovou, která splní účastníkem
zadané požadavky na technické provedení, sortiment a rozsah výbavy a bude obsahovat nejnižší nabídkovou
cenu.
Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek
Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo nabídky

1.

2

2.

1

8.

Cena

Cena
(body)

Počet
dosažených
bodů

11.310.000

100,0000

100,0000

11.415.000

99,0800

99,0800

Identifikační údaje účastníka

26131919, HANES s.r.o., U
Albrechtova vrchu 1157/7,
15500 Praha
41193113, Unikont Group
s.r.o., Služeb 609/6, 10800
Praha 10

Seznam posouzených nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní jméno
účastníka

Sídlo/místo
podnikání/trvalé bydliště

IČ účastníka

2.

HANES s.r.o.

U Albrechtova vrchu
1157/7, 15500 Praha

26131919

Datum
podání
nabídky

3. 1. 2018
09:51

9.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Nebyly zjištěny osoby ve střetu zájmů.
10.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel v současné chvíli není schopen přijmout nabídku elektronickými prostředky, protože nedisponuje
potřebným kancelářským vybavením a zaškolenými osobami.
11.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Bylo uvedeno v zadávací dokumentaci.
Podpis smlouvy a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva byla s vybraným dodavatelem, společností HANES s.r.o,. uzavřena dne 2.3. 2018 a cena činí 11 310
000,- Kč bez DPH.

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Nigrinová
2018.03.13
Nigrinová Datum:
12:47:31 +01'00'

____________________________________
Městská část Praha 8
zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení

