MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ 00245836
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY V RÁMCI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Zadavatel v souladu s ustanovením Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Český Krumlov, organizační směrnice č. OS/03/2018, zasílá a zveřejňuje na profilu
zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
0245836
CZ00245836
801 - Obec nebo městská část hl. města Prahy
územní samosprávný celek, § 4 odst. 1, písm. d ZZVZ
Mgr. Dalibor Carda, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:
Mgr. Jana Poláčková, advokát
Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231
Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov
tel.:724 907 155, e-mail: polackova@akck.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název zakázky:

„Zajištění pravidelného technického servisu a provozování
plynových kotelen v majetku města Český Krumlov“
Evidenční č. zakázky:
VZCK 0045/2018
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel rozhodl usnesením rady města Český Krumlov ze dne 20.12.2018, č. usnesení
0066/RM3/2018/II, o výběru nejvhodnější nabídky na poskytování služeb pro "Zajištění
pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen v majetku města Český
Krumlov", kterou je nabídka účastníka KOMTERM Čechy, s.r.o., IČ: 28510011.
Odůvodnění:
Otevíráním a posouzením a hodnocením nabídek pověřil zadavatel komisi. Všechny přijaté nabídky (viz.
níže) vyhověly požadavkům pro otevírání nabídek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla
provést hodnocení nabídek a poté posoudit nejvýhodnější nabídku, zda splňuje kritéria požadovaná
zadavatelem.
Vzhledem k zásadním cenovým rozporům u nabídky č. 2 v oceňované tabulce, ve smlouvě i na krycím listu
nabídky byla tato nabídka nehodnotitelnou a z hodnocení byla vyřazena.

Seznam přijatých nabídek:

Číslo
nabídky

1.

Účastník
(obchodní firma, sídlo, IČ)

KOMTERM Čechy, s.r.o., Bělehradská
55/15, 14000 Praha, IČO: 28510011
ŠTROB &, spol. s r.o., Senovážné nám.
231/7, 37001 České Budějovice IČO:
14498758

2.

3.
4.

Energo Český Krumlov s.r.o., Pod Kaštany
181, 38101 Český Krumlov, IČO: 48201871
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 37341
Hluboká nad Vltavou, IČO: 02595826

Číselně
vyjádřitelná
kritéria
hodnocení –
nabídková cena
za 1 rok činnosti
bez DPH

Číselně
vyjádřitelná
kritéria
hodnocení –
nabídková cena
za 1 hodinu
výkonu při
opravách bez
DPH

646.990,- Kč

600,- Kč

79.000,- Kč –
rozpor mezi
cenami na krycím
listu nabídky,
v KS a
v oceňované
tabulce
(1.603.150,- Kč)
1.561.000,- Kč

480,- Kč

2.171.597,- Kč

450,- Kč

320,- Kč

Seznam hodnocených nabídek:
Hodnocení úplných nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel.
Nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria stanoveného ve výzvě:
1. výše celkové nabídkové ceny za jeden rok poskytování činností na všech předmětných kotelnách,
stanovený podle rozpisu činností souvisejících se správou a provozem plynových kotelen, dohromady s
váhou 75 %,
2. výše nabídkové ceny za jednu hodinu práce při opravách na předmětných kotelnách s váhou 25 %.
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů krát váha příslušného
kritéria. Body za každé dílčí kritérium budou sečteny.

Číslo
nabídk
y

1.

Účastník
(obchodní
firma, sídlo,
IČ)

Číselně
vyjádřitelná
kritéria
hodnocení –
nabídková za 1
rok činnosti bez
DPH

KOMTERM
Čechy,
s.r.o., 646.990 * 75
= 75
Bělehradská

Číselně
vyjádřitelná
kritéria hodnocení
– za 1 hodinu
výkonu při
opravách bez
DPH
320 * 25
= 13,33
600

Součet
bodů

Pořadí
nabídky
po
proveden
ém
hodnocen
í

88,33

1.

3.

4.

55/15,
14000
Praha,
IČO:
28510011
Energo
Český
Krumlov s.r.o.,
Pod Kaštany 181,
38101
Český
Krumlov, IČO:
48201871
VK projekt cz
s.r.o., Bavorovice
117,
37341
Hluboká
nad
Vltavou,
IČO:
02595826

646.900

320 * 25
646.990 * 75

56,07

2.

40,12

3.

= 25
= 31,07

320

1.561.000

646.990 * 75

320 * 25
= 22,34

2.171.597

= 17,78
450

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka účastníka KOMTERM Čechy, s.r.o. s pořadovým číslem 1 a
nejvyšším dosaženým počtem bodů.
Tato nabídka je nabídkou úplnou a splňuje požadavky zadavatele na nabídku. Podrobnosti z otevírání
nabídek a z hodnocení a posouzení obsahují protokoly, které budou zveřejněny ve veřejných dokumentech
u příslušné zakázky na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
POUČENÍ:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou přípustné námitky, a to v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Děkujeme Vám za předložení nabídek a těšíme se na případnou další spolupráci.
Dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, vyzýváme k poskytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy.
V Českém Krumlově dne 26.12.2018

Mgr. Jana
Poláčková

Digitálně podepsal Mgr. Jana
Poláčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06625231,
o=Mgr.Jana Poláčková, advokát [IČ
06625231], ou=1, cn=Mgr. Jana
Poláčková, sn=Poláčková,
givenName=Jana,
serialNumber=P525192
Datum: 2018.12.26 18:47:08 +01'00'

…………………………………
Mgr. Jana Poláčková, advokát
v zastoupení za město Český Krumlov

