SluŽby města Český Krumlov s'r'o

Název
zadavatele:
$idlo:

$|uŽby města Český Krumlov

s.r^o

Dornoradice 1
38101 Český Krumlov

tco:

25151321

c. j.:

02 041881 22015

Zpráva o hodnocení nabídek
veřejné zakázky
,.Moderniza

ce zařizení pro materiálové využiti odpadů _ rozšířeni a úpravy stávajici linky na tříděni

sepa rovanóho materiá lu"
dentifi kátor zakázky (systámové číslo VZ) :',P1 9V00000034"
i

ev. č. VZ ve VVZ. 'Z2a19-041881"

Na hodnocení nabidek se podíleli následu.iícíčlenovékornise a náhradníci členůkomise / fyzické osoby.
Jméno a příjmeni
Pavel Pechač
PavelTurnhofer
lng. lvan Vovčík

Hodnocení nabídek
Seznam hodnocenýeh nabídek
Seznam dodavatelu, |elrchz nabiclk
Pořadové
Název
čislo
nabídky
1

Bluetech s.r.o.

edmětem hodnoceni' le uveden V nasledu|ici tabulce.

Sídlo

lco

ZiŽkova 596
3950't Pacov

49062557

Popis způsobu hodnocení nabidek s odůvodněním
Vll.1 Posouzeni nabidek dle $ 39 zákona
V průběhu zadávacího řízenízadavatel vybírá z účastnikŮzadávacího řízenívybraného dodavatele na
základě:

a) Posouzení splnění podminek účastiv zadávacím řízení
b) Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s $ 39 odst. 4 zákona provede nejprve hodnocení a poté posouzení splnění
podmínek účastiv zadávacím řízení u vybraného dodavatele, případně u dalšÍchdodavatelů dle rozhodnutí
příslušenékomíse'
Vll'2 Hodnotící kritéria pro zadání zakázky dle $ 114 zákona
Zadavatel stanovil, Že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekanomické výhodnosti.
1. Kritérium: Celková výŠenabídkové ceny bez DPH v CZK7a %
2. Kritérium: Terrnín dodávky v počtu kalendářních dnů 30 %

ÚčastnÍci zadávacího řízení předloŽí ve svých nabídkách ke kritériu následující Údaje, zapsané do
krycího listu nabídky a návrhu kupní smlouvy, které budou slouŽit zadavateli pro hodnocení nabídek podle
ekonomické výhodnosti nabídky.
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Zpúsob hodnocení nabídek dle $ 115 zákona
ÚČastník zadávacího řízenínení oprávněn podmÍnit ;im navrhovanou cenu dalšípodmínkou. Celková
nabídková cena a termín plněni uvedený v počtu kalendářnich dnů budou předmětem hodnocení.
PoŽadované hodnoty budou uvedeny v podepsaném návrhu kupní srnlouvy _ obchodních podmínkách.
1' Kritérium'

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle jeji absolutní výše. Zadavatel použije
pro hodnoceni bodovaci metodu a bodové hodnocení vypoČte podle vzorce:

NejniŽŠícenaV Kč bez DPH
Počet bodů =
Hodnocená cena v Kč bez DPH

_-* x 70

Takto vypočtenéhodrrocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná mista a bude dále násobeno vahou
1' dílčíhohodnotícího krileria'
2. Kritérium:

Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízený termín dodání v kalendářních dnech. Zadavatel pouŽije
pro hodnoceni bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce:
NejkratŠítermíndodání v kalendářních dnech
*-* x 30
Počet bodů =
Hodnocený termin dodání v kalendářních dnech
Takto vypočtenéhodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou
2. dílčíhohodnotícího kritéria.

Vll.3 Celková výhodnost
Celková výhodnost je součtem počtu bodů dosaŽených ve všech dílČíchhodnotících kritériích.
Jako nejvýhodnějŠíbude vyhodnocen účastníks nejvyŠšímsoučtem vŠech bodŮ výhodnosti dle dílčích
kritérií.

Popis hodnocenijednotlivých nabidek v rámci všech hodnotících kritérií
Nabidka č'1 - Bluetech s'r'o.
1. Kritérium.

Zadavatel hodnotil nabídkovou cenu V Kč bez DPH, a to podle jeji absolutnÍ výše. Zadavatel pouŽil pro
hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce:
5725000
Počet bodŮ
5725000

--

x 70 = 70 bodů

Takto vypočtenéhodnocenÍ bylo stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou
1' dilčiho hodnotícího kritéria.
2. Kritérium.

Zadavatel hodnotil uchazečem nabízený termín dodání v kalendářních dnech. Zadavatel pouŽil pro
hodnocení bodovaci metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce.
70

Počet bodu
70

=

------ X 30 = 30 bodů
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Celkový počet bodů nabídky č.'l : 'l00

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadové
Pořadí
číslo
Název
nabidky
nabidky
1

4

l.

Bluetech s.r.o.

Celkový počet bodů

Nabídková cena

100

5725000

Složeni komise
Jméno a příjmeni
Pavel Pechač
PavelTurnhofer
lng. lvan VovčÍk

V ČeskémKrumlově dne 15'01'2020
Pavel Turnhofer, v 10:00, v.r.

3/3

