MĚSTO NYMBURK
odbor správy městského majetku městského úřadu
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Č.j.: MUNYM-050/41143/2017/Hub

Vyřizuje: Věra Hubená

Nymburk dne: 29.9.2017

Oznámení o výběru nevhodnější nabídky.
Město Nymburk, zastoupené Odborem správy městského majetku, jako veřejný
zadavatel dle zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na
základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce, zadaného v souladu se zákonem a Vnitřním předpisem města Nymburk č.
9/2016 a to na:
VZ_NBK_050_2017_06 – „Oprava venkovního obložení vzduchotechniky –
Obecní dům Nymburk“

oznamuje výsledky zadávacího řízení.
I.
Identifikační údaje
Ve stanovené lhůtě pro doručení nabídek byly doručeny dvě nabídky. Jednotlivé
nabídky jsou vedeny pod pořadovým číslem, jak byly doručeny.
1. IPL stavby s. r. o., Plzeňská 2822/224, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 62417967
2. Komplet stavby Nymburk s. r. o., Boleslavská třída 1765, 288 02 Nymburk, IČ: 24313742

Hlavní údaje nabídek

II.
Pořad
ové č.
nabíd
ky

1.
2.

Uchazeč
IPL stavby s. r. o.
Komplet stavby Nymburk s. r. o.

Splněny
podmínky
ano
ano

Cena v Kč
bez DPH

Pořadí
úspěšnosti

790.611,758.562,-

II.
I.

Dle zadání byla základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise posoudila nabídky a dospěla k závěru, že obě nabídky splnily
zákonné požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné
zakázky.
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III.

Výsledek hodnocení

Zadavatel Rada města Nymburk, na základě závěru hodnotící komise schválila
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu se
zákonem a vnitřním předpisem 9/2016 pod spisovou značkou VZ_NBK_050_2017_06
– „Oprava venkovního obložení vzduchotechniky – Obecní dům Nymburk“
a rozhodla usnesením č. 388 ze dne 20.9.2017 o nejvhodnější nabídce pro město
Nymburk předložené uchazečem
Komplet stavby Nymburk s. r. o. IČ: 24313742
v nabídkové ceně 758.562,- Kč bez DPH.

IV.

Závěr

Zadavatel v zadávacím řízení této veřejné zakázky malého rozsahu dodržel zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jednal v souladu s § 6
zákona a postupoval dle vnitřního předpisu města Nymburk č. 9/2016.
Proti tomuto oznámení není možno podat odvolání.

.…..……………………………..
na základě pověření zadavatele
Bc. Hynek Fandák
pověřený vedoucí Odboru správy městského majetku
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