ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Název veřejné zakázky:

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

Zadavatel:
Město Třeboň, IČ 00247618, Palackého nám. 46, Třeboň
Evidenční číslo VZ:
251/2022
Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona (dle § 31 zákona
o zadávání veřejných zakázek) - III. kategorie, na stavební práce
Složení hodnotící komise
V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek vedoucí odboru rozvoje a investic jmenoval komisi
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) v tomto složení:
xxxxxx.
Dne 02.05.2022 v 16:30 h se sešla komise za účelem hodnocení nabídek doručených ve lhůtě stanovené
v zadávací dokumentaci. Komise se sešla v počtu 3 členů. Předsedou komise byl zvolen xxxxx.

Seznam podaných nabídek
Pořadové
číslo
nabídky

1
2
3
4

Dodavatel
Sídlo

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
EUROVIA CS, a. s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
STRABAG, a. s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
PORR, a. s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ

Datum
a čas
doručení
nabídky

Nabídková cena
Kč bez DPH
Kč vč. DPH

48035599

28.04.2022
11:15

1.173.322,65
1.419.720,41

45274924

29.04.2022
08:26

1.689.145,30
2.043.865,81

60838744

29.04.2022
09:19

1.369.974,49
1.657.669,13

43005560

02.05.2022
11:17

1.305.213,95
1.579.308,88

Popis způsobu hodnocení nabídek
V souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, je kritériem pro
zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídek, přičemž zadavatel stanovil jediné dílčí hodnotící
kritérium, kterým je nabídková cena.
Hodnocení kritéria „Nabídková cena“
Hodnocení podle výše nabídkové ceny probíhá seřazením nabídek podle hodnoty nabídkové ceny
vzestupně od nejnižší po nejvyšší.
Nabídky jednotlivých hodnocených dodavatelů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí dle
nabídkové ceny):

Dodavatel
Pořadí

Nabídková cena

IČ

Sídlo

Kč bez DPH
Kč vč. DPH

1.
2.
3.
4.

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
PORR, a. s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
STRABAG, a. s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
EUROVIA CS, a. s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

48035599

1.173.322,65
1.419.720,41

43005560

1.305.213,95
1.579.308,88

60838744

1.369.974,49
1.657.669,13

45274924

1.689.145,30
2.043.865,81

Výsledek hodnocení nabídek
V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise nejlépe hodnotí nabídku, která obsahovala nejnižší nabídkovou
cenu, tj. nabídku dodavatele SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice.
Zároveň žádnou z nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Výsledek posouzení nabídek
Hodnotící komise posoudila nabídkovou cenu dodavatele SWIETELSKY stavební, s. r. o., z hlediska
splnění zákonných požadavků a z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a konstatuje, že nabídka vymezené podmínky splňuje.

Osoby, které se podílely na hodnocení nabídek
Členové komise:
Komisi jmenoval:

xxxxxx
xxxxxx

Jméno a příjmení
přítomného člena
(popř. náhradníka)
hodnotící komise

Obchodní firma, vůči níž
je člen hodnotící komise
v pracovněprávním
či obdobném vztahu

Funkce

xxxxx

Město Třeboň

předseda komise

xxxxx

Město Třeboň

člen komise

xxxxx

Město Třeboň

člen komise

V Třeboni 02.05.2022
Vypracoval: xxxxxx

Podpis

