Sokolov

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

veřejné zakázky
__ v

„Parkoviště v ulici Heyrovskélio za bývalou ZS Sokolovská
- projekčnípráce“
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
Předpokládaná hodnota zakázky
Lhůta pro podání nabídek

Veřejná zakázka malého rozsahu
Služby
https://ezak.sokolov.cz/profile displav 2.html
280.000,00 Kč bez DPH
19. 08.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

a

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

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

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města
tel.+420 354 228 334
e-mail: sona.bendova6Bmu-sokolov.cz

^ Sokolov
2. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ
vybrána, byla obchodní korporace AD VISI A s.r.o., IČO: 24668613, se sídlem Pernerova 659/31 a,
186 00 Praha 8 - Karlín.
Zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje vybraného dodavatele
Název

Sídlo

Právníforma

ADVISIA s.r.o.

Pernerova 659/31 a, Praha 8

Právnická osoba

•

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

Pořadí

Číslo
nabídky

Název účastníka

IČO

Nejnižší nabídková cena v
Kč bez DPH [100%]

Kč
1.
2.

2
1

ADVISIA s.r.o.
S-pro servis s.r.o.

24668613
06016910

247.000,00
261.000,00

přepočet*
(%)
100,00
94,64

Hodnocení

(0-100 %)
100,000
94.636

(jednotky)
[váha kritéria]
* přepočet v rámci kritéria
Odůvodnění výběru
Nabídka účastníka č. 2 AD VISLA s.r.o., IČO: 24668613, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu
a splnila veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla
vyhodnocena jako nejvhodnější.
V Sokolově, dne 22. 08.2019

