Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

Písemná zpráva o hodnocení nabídek
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce

„Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525“
Komise se sešla k jednání dne 8. 3. 2018 v zasedací místnosti č. 215. Jednání bylo zahájeno 8. 3.
2018 ve 14:35 hodin.
Členové komise: Ing. Tomáš Hocke, starosta Města Turnova
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku
Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku MÚ Turnov
Ing. Ivo Filip, ředitel ZŠ Žižkova
Jiří Vele, člen kontrolního výboru
Zadavatel požadoval ocenit variantu 1. – okna s dvojsklem a ocenit variantu 2. – okna s trojsklem.
Zadavatel vyhodnotí nabídky na variantu 1) a na variantu 2). Zadavatel rozhodne, kterou variantu
bude požadovat a v této variantě vybere nejvhodnější nabídku dle nejnižší nabídkové ceny.
Komise přistoupila k hodnocení doručených nabídek:
Varianta 1. - dvojsklo
pořadí
1.
2.

Název společnosti

Datum a čas
doručení

OKAY PLAST spol. s r.o., IČ: 60935294
Window Holding, a.s., IČ: 28436024

1

8.3.2018 13:32
8.3.2018 13:41

Nabídková cena
bez DPH
3 729 150,5 370 340,-

Varianta 2. - trojsklo
pořadí
Název společnosti

Datum a čas doručení Nabídková
cena bez DPH

1.

OKAY PLAST spol. s r.o., IČ: 60935294

8.3.2018 13:32

3 936 914,-

2.

Window Holding, a.s., IČ: 28436024

8.3.2018 13:41

6 118 129,-

Komise hodnotila podle jediného hodnotícího kritéria, a to podle nejnižší nabídkové cena bez
DPH. Komise stanovila pořadí účastníků od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
Komise se v rámci posouzení nabídkové ceny rovněž zabývala výší nabídkových cen ve vztahu
k předmětu zakázky a zkoumala, zda některý z účastníků nepředložil mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. V této souvislosti komise konstatovala, že nabídkové ceny účastníků odpovídají
předpokládané ceně zakázky a žádná nabídková cena není mimořádně nízká.
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 1. - dvojsklo

pořadí
1.
2.

Název společnosti

IČO

OKAY PLAST spol. s r.o.
Window Holding, a.s.

60935294
28436024

Cena bez DPH v Kč
3 729 150,5 370 340,-

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: - varianta 2. - trojsklo
pořadí

Název společnosti

IČO

1.

OKAY PLAST spol. s r.o.

60935294

2.

Window Holding, a.s.

28436024

Cena bez DPH v Kč
3 936 914,6 118 129,-

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena – varianta 1.- dvojsklo, byla jako
nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka OKAY PLAST spol. s r.o. IČ: 60935294, který
předložil nejnižší nabídkovou cenu 3 729 150,- Kč bez DPH.
Komise v nabídce tohoto účastníka posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedených v zadávací dokumentaci a sepsala protokol „Výsledek posouzení splnění podmínek
účasti“. Konstatovala, že účastník splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.
Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena – varianta 2.- trojsklo, byla jako
nejvhodnější vyhodnocena nabídka účastníka OKAY PLAST spol. s r.o. IČ: 60935294, který
předložil nejnižší nabídkovou cenu 3 936 914,- Kč bez DPH.
Komise v nabídce tohoto účastníka posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedených v zadávací dokumentaci a sepsala protokol „Výsledek posouzení splnění podmínek
účasti“. Konstatovala, že účastník splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.
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Jednání komise bylo ukončeno dne 8.3.2018 ve 14:50 hod.

Jména a podpisy členů komise:

Ing. Tomáš Hocke

……………………………………….

Ing. Ladislav Osička

……………………………………….

Ing. Miloslav Chrumko

……………………………………….

Ing. Ivo Filip

……………………………………….

Jiří Vele

……………………………………….

V Turnově dne: 8.3.2018
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