MĚSTO NERATOVICE
ul. Kojetická 1028

277 11 NERATOVICE

Vyřizuje: Alena Slámová

Dne: 23. 4. 2018

ZÁPIS
z jednání komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky

Č. 1/2018/MŠ
„ Nábytek pro MŠ Sluníčko“
konaném dne 23. 4. 2018

1. Dne 23. 4. 2018 ve 12:00 hodin se v zasedací místnosti ředitelství MŠ Harmonie, V Olšinkách 700
sešla komise ve složení:
Jméno

Podpis

Alena Slámová
Jana Kšírová
Marcela Čechová

Tato komise provedla na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci posouzení řádně předložených
nabídek na dodavatele veřejné zakázky č.1/2018/MŠ „Nábytek pro MŠ Sluníčko “, kterou zadává město
Neratovice (dále jen „zadavatel“).
2. K podání nabídky v zadávacím řízení zadavatel vyzval přímo 4 dodavatele. Zadavatel obdržel celkem
4 nabídky. Komise pro otevírání obálek, která se sešla dne 23. 4. 2018 , potvrdila, že všechny doručené nabídky
splňují formální náležitosti a byly předloženy hodnotící komisi k posouzení.
3. Hodnocení nabídek
3.1. Uchazeči, jejichž nabídky jsou komisí posuzovány:
Uchazeč

Sídlo

IČ

Nabídková cena
včetně DPH

Langer Interiéry s.r.o.

Čechova 672,
388 01 Blatná

24291480

102 516,- Kč

Kostelní 461

ESO R-Market, spol.
s r. o.

768 24 Hulín

Makra Didakta s.r.o.

Drahelická 162/47

Kecip s. r. o.

49966626

268 200, Kč

27916758

232 562, Kč

V Zátiší 789

217 800,- Kč

431 51 Klášterec n.
Ohří

25426842

3.2. Posouzení nabídek
Všichni uchazeči doložili dokumenty prokazující kvalifikaci pro předmět zakázky vč. Referencí o realizovaných
zakázkách obdobného rozsahu a předmětu.
3 předložené nabídky jsou v souladu se zadávací dokumentací. Jedna nabídka nesplňuje dle podmínek zadané
požadavky v cenové nabídce, proto byla z hodnocení vyřazena.

3.3. Komise hodnotila všechny nabídky na základě hodnotících kritérií a jejich váhy uvedené v zadávací
dokumentaci:
•

nabídková cena 100%
Uchazeč

Nabídková cena včetně
DPH

Pořadí nabídek (očíslováno
od nejnižší ceny)

Kecip s. r. o.

217 800,- Kč

1

MAKRA Didakta s.r.o.

232 562,- Kč

2

ESO R-MARKET, spol.
s r.o.

268 200,- Kč

3

4. Na základě posouzení nabídek podle stanovených hodnotících kritérií doporučuje komise vedení města
uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem Kecip s. r. o. , jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
nabídka splňující všechna kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.
Na základě posouzení nabídek podle stanovených hodnotících kritérií doporučuje komise vedení města udělit
souhlas s uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem Kecip s. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější nabídka splňující všechna kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni do 14 dnů od vydání rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky.
5. Členové hodnotící komise svými podpisy stvrzují, že předložené nabídky hodnotili nestranně, objektivně a
pouze na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Alena Slámová
v. r.

Jana Kšírová
v. r.

Marcela Čechová
v. r.

