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MESTO

NERATOVICE

ul. Kojetická 1028

27711 NERATOVICE

Zapsala: M. Flícková

Dne: 29. 10.2013

Zápis
z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího rízení verejné zakázky
c. 6/2013IMŠ "Herní prvky na zahradu MŠ"
konaném dne 24. ríjna 2013

1. Dne 24. ríjna 2013 v 10:00 se v zasedací místnosti reditelství MŠ Harmonie Neratovice,
V Olšinkách 700, sešla komise ve složení: Marcela Cechová, Lenka Laubeová a Milada
Flícková.
Tato komise provedla na základe podmínek stanovených v zadávací dokumentaci posouzení
rádne predložených nabídek na dodavatele verejné zakázky c. 6/2013IMŠ "Herní prvky na
zahradu MŠ", kterou zadává mesto Neratovice (dále jen "zadavatel").
2. K podání nabídky v zadávacím rízení zadavatel vyzval prímo 5 dodavatelu, doruceno byly
celkem 2 nabídky. Komise pro otevírání obálek, která se sešla dne 24. ríjna 2013, potvrdila,
že všechny dorucené nabídky splnují formální náležitosti a byly predloženy hodnotící komisi
k posouzení.
3. Hodnocení nabídek
3.1. Uchazeci, jejichž nabídky jsou komisí posuzovány:
Uchazec

Sídlo

Bonita Group
Service, s.r.o.

Koráb 13,66601 .Tišnov

Tomovy parky
s.r.o.

Karlovice
Turnov

IC

Radvánovice 11, 511 01

Nabídková cena
vcetne DPH

277 38 795

234 120,-

47470712

226 422,-

3.2. Posouzení nabídek
Všichni uchazeci doložili dokumenty prokazující kvalifikaci pro predmet zakázky vc.
referencí o realizovaných zakázkách obdobného rozsahu a predmetu.
Uchazec Bonita Group predložil v nabídce šplhací sestavu z peti dílu (hrazdy dvou výšek
rozdeleny do 2 dílu), tedy vetšího rozmeru než bylo uvedeno v zadání a místo šplhací síte
nabídl provazový žebrík Byl tedy dne 25. 10. 2013 vyzván prostrednictvím e-mailu
k opravení nabídky ve lhute do 29. 10. 2013. Komise obdržela opravenou nabídku dne 29.
10. 2013. V upravené nabídce byla cena šplhací sestavy upravena z puvodní cástky 22 318,Zápis z jednání hodnotící komise - verejná zakázka c. 6/2013/MŠ

Kc na 26 136,- Kc ale vzhledem k zmenšení sestavy byl upraven rozmer dopadové plochy a
zde byla snížena cena z puvodních 111 380,50 Kc na 98014,84 Kc.
Uchazec Tomovy parky byl dne 25.10.2013 vyzván prostrednictvím e-mailu k objasnení
nabídky dopadové plochy u klouzacky ve lhute do 29.10. 2013. Komise obdržela doplnení
nabídky 25. 10.2013. Dopadová plochje zahrnuta v cene platné nabídky.

3.3. Komise hodnotila nabídky na základe hodnotících kritérií a jejich váhy uvedené
v zadávací dokumentaci:
nabídková cena (100 %)
Uchazec

Nabídková cena

Poradí nabídek

Bonita Group Service, s.r.o.

224 572,-

1.

Tomovy parky s.r.o.

226 422,-

2.

4. Na základe posouzení nabídek podle stanovených hodnotících kritérií doporucuje komise
vedení mesta uzavrít smlouvu s vybraným uchazecem Bonita Group Service s.r.o., sídlem
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IC: 277 38 795, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvýhodnejší nabídka splnující všechna kritéria stanovená pro tuto verejnou zakázku.
O výsledku výberového rízení budou všichni uchazeci vyrozumeni do 14 dnu od vydání
rozhodnutí zadavatele o výberu nejvhodnejší nabídky.
5. Clenové hodnotící komise svými podpisy stvrzují, že predložené nabídky hodnotili
nestranne, objektivne a pouze na základe kritérií uvedených v zadávací dokumentaci této
verejné zakázky.

Marcela Cechová

Milada Flícková
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Lenka Laubeová
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