Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Písemná zpráva o hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„ Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č.p. 1897, Turnov"
Komise se sešla k jednání dne 27.10.2021 v 10:45 hodin
Členové komise: Ing. Tomáš Hocke
Mgr. Dagmar Šrytrová
Mgr. Eva Honzáková
Stanislava Syrotiuková
Jiří Vele
Zadavatel zahájil výběrové řízení 4.10.2021 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu
zadavatele Města Turnova: https://zakazky.turnov.cz a vyzval níže uvedené firmy k podání
nabídky:
IČ:
Michal Zonyqa

72940247

OTISTAV s.r.o. aril

24832898

Baukomplet, s.r.o.

m

Pavel Bažant □
KVABY ... kvalitní bydlení s. r. o.

25023101
65196678

El 02862492

PKADVISORYs.ro.

Cl

07644426

Zadavatel obdržel v termínu do 25.10.2021 do 10:00 hodin dvě elektronické nabídky. Nabídka
účastníka B.C.M. company s.r.o., byla v listinné podobě doručena po termínu, tj. 25.10.2021
v 10:30 hodin. Bude tedy vrácena účastníkovi zpět.

Pořadí

Účastník

1.

Michal Zonyga

2.

OTISTAVs.ro.

Datum a
čas
doručení
24.10.2021
20:31:55
25.10.2021
7:00:26

IČ
72940247
24832898

Adresa

Nabídková cena
bez DPH/s DPH

Bozkov 169,
512 13
Českolipská
390/7, Praha 9

1
1
1
1

534
764
548
780

192,82/
321,74
677,-/
978,55

Komise nejprve zkontrolovala u nabídek, zda byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou
autentické a zda s datovými zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením
manipulováno. Všechny nabídky byly v pořádku doručeny.
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.
Jako hodnotící kritérium byla zvolena ve výběrovém řízení nejnižší nabídková cena bez DPH.
Komise stanovila pořadí účastníků od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší nabídkovou
cenu bez DPH.
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena:
Pořadí

IČ

1.

Název společnosti
Michal Zonyga

72940247

2.

OTISTAVs.ro.

24832898

Nabídková cena bez DPH/ s DPH
1 534 192,82/1 764 321,74
1 548 677,-/1 780 978,55

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena bez DPH, byla jako nejvhodnější
vyhodnocena nabídka účastníka Michal Zonyga, IČ: 72940247, který předložil nejnižší
nabídkovou cenu Kč 1 534 192,82 bez DPH/ Kč 1 764 321,74 s DPH.
Komise v nabídce tohoto účastníka posoudila splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení
uvedené v zadávací dokumentaci a konstatovala, že účastník splnil všechny podmínky účasti
ve výběrovém řízení.
Jednání komise bylo ukončeno dne 27.10.2021 v 11:00 h.
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Jména a podpisy členů hodnotící komise:

Ing. Tomáš Hocke

Mgr. Dagmar Šrytrová

Mgr. Eva Honzáková

/
Si AMfSiA VA 5V/? OlI U/< 0

Jiří Vele
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