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nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
v

v

Na základě závěrečné zprávy ze dne 7.11.2011 vypracované hodnotící komisí a
v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) Směrnice rady města Břeclav č. 4/2011,
kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozhodla Rada města
Břeclavi na svém zasedání dne 23.11.2011 o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

Dodávka dětských hřišť sídlišť U Jánského dvora
a Bratislavská a doplnění herních prvků sídliště
Dukelských hrdinů
Město Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
00283061
Veřejná zakázka na dodávky
Zakázka malého rozsahu

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY
HODNOCENY
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

3
8D o.s..
Rybkova 23,areál VUT Kraví hora, obj. 30, 620 00 Brno
sdružení
27047156
CZ27047156

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

DREVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelná 2641/4, 669 02, Znojmo
společnost s ručením omezeným
26306921
CZ 26306921

3. VÝSLEDEK HODNOCENI NABÍDEK
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kritérium ekonomické výhodnosti, která
byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími kritérii (včetně jejich
stupně významu - váhy):
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1.
2.
3.
4.

Originálnost a atraktivita nabídky
Délka záruky za jakost v měsících
Délka bezplatné odborné technické kontroly v měsících
Celková nabídková cena včetně DPH

40%
30%
20%
10%

Hodnocení kritéria Originálnost a atraktivita nabídky
Toto dílčí hodnotící kritérium nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně proto bylo hodnoceno
tak, že hodnotící komise sestavila pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a
přiřadila nejvhodnější nabídce 100 bodů a druhé nabídce takový počet bodů, který odpovídal
míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce, (pořadí je uvedeno podle pořadového
čísla nabídky)
Pořadové
číslo
nabídky

Počet bodů

Obchodní firma

3.

8D o.s.

50

5.

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

100

V kritériu originálnost a atraktivita nabídky hodnotící komise, v souladu se způsobem
hodnocení, který zadavatel vymezil ve výzvě k podání nabídky, nejlépe hodnotila nabídku
uchazeče DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.. Této nabídce hodnotící komise přidělila 100 bodů,
bodová hodnota druhé nabídky byla stanovena podle způsobu hodnocení definovaného ve
výzvě k podání nabídky a to z důvodu chybějící vizualizace. Uchazeč předložil jen situace.
Hodnocení kritéria Délka záruky za jakost v měsících
Uchazeč 8D o.s. uvedl záruku za jakost na plastové díly120 měsíců, na nosné části 96
měsíců a 96 měsíců na ostatní části herních prvků (záruky z návrhu smlouvy o dílo).
Uchazeč DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.uvedl záruku za jakost na nosné části 132 měsíců a 60
měsíců na ostatní části herních prvků. Komise při výpočtu záruky počítala s průměrem
těchto záruk, (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)
Obchodní firma

Pořadové
číslo
nabídky

Délka záruky zajatost v měsících

3.

8D o.s.

104

5.

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

96

V kritériu délka záruky za jakost v měsících hodnotící komise, v souladu se způsobem
hodnocení, který zadavatel vymezil ve výzvě k podání nabídky, nejlépe hodnotí nabídku
uchazeče 8D o.s., která obsahuje nejdelší záruku za jakost v měsících. Této nabídce
hodnotící komise přiděluje 100 bodů, bodová hodnota druhé nabídky byla stanovena podle
způsobu hodnocení definovaného ve výzvě k podání nabídky.
Hodnocení kritéria Délka bezplatné odborné technické kontroly v měsících
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené délky bezplatné
odborné technické kontroly v měsících, (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)
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Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma

Délka bezplatné odborné technické
kontroly v měsících

3.

8Do.s.

96

5.

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

72

V kritériu délka bezplatné odborné technické kontroly v měsících hodnotící komise, v souladu
se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil ve výzvě k podání nabídky, nejlépe
hodnotí nabídku uchazeče 8D o.s., která obsahuje nejdelší bezplatné odborné technické
kontroly v měsících. Této nabídce hodnotící komise přiděluje 100 bodů, bodová hodnota
druhé nabídky byla stanovena podle způsobu hodnocení definovaného ve výzvě k podání
nabídky.
Hodnocení kritéria Celková nabídková cena včetně DPH
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny
(pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma

Celková nabídková cena včetně DPH

3.

8Do.s.

1 391 783

5.

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

1 367 922

V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který
zadavatel vymezil ve výzvě k podání nabídky, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Této nabídce
hodnotící komise přidělila 100 bodů, bodová hodnota druhé nabídky byla stanovena podle
způsobu hodnocení definovaného ve výzvě k podání nabídky.

4. PORADÍ NABÍDEK

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující
1. pořadí
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelná 2641/4, 669 02, Znojmo
společnost s ručením omezeným
26306921
CZ 26306921

2. pořadí
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

3
8D o.s..
Rybkova 23,areál VUT Kraví hora, obj. 30, 620 00 Brno
sdružení
27047156
CZ27047156

5. ODŮVODNĚNI VYBERU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02,
Znojmo, která podle předem stanoveného způsobu hodnocení a s přihlédnutím k významu
jednotlivých kriterií získala nejvyšší počet hodnotících bodů.
Břeclav dne 24.11.2011

i

MUDr. Oldřich Rý
starosta měst
V zastoupení
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