^ Sokolov

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
k veřejné zakázxe

„Zimnístadion Sokolov - oprava střechy nad strojovnou

-

výběr TDI a koordinátora BOZP“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Lhůta pro podání nabídek

Veřejná zakázka malého rozsahu
Služby
https://ezak.sokolov.cz/profiIe displav 2.html
01.08.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel.+420 354 228 353,
e-mail: helena.srbova(o).mu-sokolov.cz

Sokolov
2. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

-

ČÁST TDI

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ
vybrána, byla nabídka společnosti Saffron Universe s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00
Praha 6.
Zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje vybraného dodavatele
název

sídlo

právní forma

Saffron Universe s.r.o.

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

obchodní společnost

*
odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka byla hodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil, že jediným
dílčím kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.

•

Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
Pořadí nabídky Název účastníka
1 2
2 4

Saffron Universe s.r.o.
STAVING-INVEST s.r.o.

Nejnižší nab ídková cena v
Hodnocení
Kč bez DlPH [100 %j
CZK
přepočet* (%) (0-100%)
24 000,03595269
100
100,00
00670073
49 500,48
48,48

IČO

(jednotky)
[váha kritéria]
* přepočet v rámci kritéria

Odůvodnění výběru
Nabídka účastníka č. 2 Saffron Universe s.r.o., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a splnila
veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla vyhodnocena
jako nejvhodnější.

® Sokolov
3. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

-

ČÁST KOORDINÁTOR JBOZP

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ
vybrána, byla nabídka společnosti OTS group s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14,142 00 Praha
4.
Zadavatel dále uvádí:
•
identifikační údaie vybraného dodavatele
název

sídlo

OTS group s.r.o.

právní forma

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

obchodní společnost

•
odůvodnění vvběru vybraného dodavatele
Nabídka byla hodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil, že jediným
dílčím kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Vvsledek hodnocení nabídek

Číslo
Pořadí nabídky Název účastníka
1 3
2 1

OTS group s.r.o.
KONTROL s.r.o.

Nejnižší nabídková cena v
Kč bez DPH r 100%1
Hodnocení
CZK
přepočet* (%) (0-100%)
02338696
18 000,100
100,00
64651908
27 000,66
66,66
IČO

(jednotky)
[váha kritéria]
* přepočet v rámci kritéria

Odůvodnění vvběru
Nabídka účastníka č. 3 OTS group s.r.o., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré
požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla vyhodnocena jako
nejvhodnější.

V Sokolově, dne 01.08.2019
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

