PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODN0CENÍ NABÍDEK

ZADAVATEL:
Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4 Šeberov
IČ: 00241717
DIČ: CZ00241717
Číslo veřejné zakázky:

6/2019

Název veřejné zakázky:

Výsadba alejových stromů ve sportovně
oddychovém areálu v Šeberově

Hodnotící komise:
Komise byla jmenována starostkou MČ Praha - Šeberov dne 3.10.2019 ve složení:
Magdaléna Melzerová (kontrolní výbor), Jiří Vítek (tajemník ÚMČ), Michaela Archalousová
(místostarostka)
Otevírání obálek:
Nabídky č. 1 - 4 byly doručeny v obálce a otevřeny na jednání dne 7.10.2019 v 19:30 hod..
Nabídky č. 5 – 8 byly doručeny elektronicky přes portál zadavatele. Zadavatel tedy obdržel do
stanovené lhůty celkem 8 nabídek (Příloha č. 1). Komise dále posoudila úplnost nabídek dle
výzvy a zkonstatovala, že firma, která podala nejnižší nabídkovou cenu, tedy č. 5, nesplnila
všechny zadávací podmínky, protože chybí v nabídce požadované reference. Proto komise
zjišťovala ještě úplnost nabídky firmy, která podala druhou nejnižší nabídkovou cenu, tedy č.
8, a zkonstatovala, že tato firma splnila všechny zadávací podmínky. Úplnost dalších nabídek
nebyla zjišťována. (Příloha číslo 2).
Hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 6. Kritéria a metoda hodnocení nabídek
Výzvy k podání nabídek „Výsadba alejových stromů ve sportovně oddychovém areálu v
Šeberově“. Při hodnocení představovala nabídková cena 100% váhy.
Přehled uchazečů, včetně hodnocení a konečného pořadí je v tabulce hodnocení (příloha číslo
3).

Závěr:
Doporučení hodnotící komise:
Nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma OK GARDEN s.r.o., IČ 27571297, nesplnila však
zadávací podmínky, protože nedoložila reference. Proto hodnotící komise doporučuje vyzvat
vítěznou firmu k doložení referencí. Druhou nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma
SARAHS associates s.r.o., IČ 03273661, která splnila veškeré zadávací podmínky..
Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou OK GARDEN s.r.o., IČ
27571297, za celkovou cenu díla 759 246,90 Kč vč. DPH v případě, že do týdne doloží
reference. Pokud nedoloží reference, hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu o dílo
s firmou SARAHS associates s.r.o., IČ 03273661, za celkovou cenu díla 796239,82 Kč vč.
DPH.
Složení hodnotící komise, podpisy členů
Níže jmenovaní a podepsaní členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují, že nejsou
s hodnocenou veřejnou zakázkou ve střetu zájmu:

Jiří Vítek, tajemník ÚMČ Praha - Šeberov,
________________

Magdaléna Melzerová, členka kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha - Šeberov,

________________

Michaela Archalousová, místostarostka MČ Praha - Šeberov,

________________

V Praze dne 7.10.2019

