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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_2018_01 – Změna užívání klubovny na knihovnu, v suterénu
polikliniky Okružní 2160, Nymburk
oznamuje výsledky zadávacího řízení.
I. Identifikační údaje
Ve stanovené lhůtě pro doručení nabídek byly doručeny čtyři nabídky. Jednotlivé nabídky jsou vedeny pod
pořadovým číslem, dle termínu doručení zadavateli:
1.
2.
3.
4.

Jiří Havlík, U Skály 205, Drahelice IČ: 61630934
PAMAK s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín IČ: 25779656
Emity Trade s. r. o.,Na Balkáně 812, Praha 3, IČ: 27912965
Komplet stavby Nymburk s. r. o., Boleslavská třída 1765, Nymburk IČ: 24313742
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II. Hlavní údaje nabídek
Č.
nabídky
3.
2.
4.
1.

Uchazeč
Emity Trade s. r. o.
PAMAK s. r. o.
Komplet stavby Nymburk s. r. o.
Jiří Havlík

Cena v Kč
bez DPH
487.423,489.212,512.882,564.927,-

Pořadí
úspěšnosti
I.
II.
III.
IV.

Dle zadání byla základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise posoudila nejlevnější nabídku a dospěla k závěru, že nabídka splnila zákonné požadavky
stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

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_2018_01 – Změna užívání klubovny na knihovnu, v suterénu polikliniky
Okružní 2160, Nymburk a rozhodla usnesením č. 163 ze dne 4. 4. 2018 o nejvhodnější nabídce pro město
Nymburk předložené uchazečem
Emity Trade s. r. o., IČ: 27912965
s nabídkovou cenou 487.423,- 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
v.r. ing. Jiří Konhefr
vedoucí odboru správy městského majetku

Tel.: +420 325 501 101
www.mesto-nymburk.cz

E-mail: mail@meu-nbk.cz
Datová schránka: 86abcbd

