Město Břeclav

seeRpeeHsax?

č.j:
MUBR 28010/2012
Vyřizuje: Polach
tel.
519 311357,
e-mail: Jaroslav.polach@breclav eu
V Břeclavi, dne 23. 4. 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Název veřejné zakázky:
„Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Břeclav 2012"
Zadavatel:
Město Břeclav
se sídlem nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav, PSČ: 690 81
zastoupený MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ:00283061
1. Datum a místo otevírání obálek
Obálky s nabídkami doručenými ke shora uvedené veřejné zakázce ve stanovené lhůtě
pro podání nabídek, byly otevřeny dne 23. 4. 2012 v době od 12:30. hodin do 13:00 hodin
v kanceláři č. 143 MÚ Břeclav, a to v pořadí, v jakém byly doručeny.
2. Hodnotící komise
Zadavatel jmenoval tyto členy komise:
1, Ing. Luboš Krátký
2, Ing. Lenka Raclavská
3, Jiří Budovič
4, Jaroslav Polach
5, Ing. Zdeněk Mrlák
3. Celkový počet doručených nabídek
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 23. 4. 2012 do 11.00 hodin, byly přijaty 3 nabídky.
4. Nabídky, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Po ukončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.
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5. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
nabídky

1.
2.
3.

IČ

Obchodní firma/název dodavatele/zájemce

dodavatele/zájemce

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

28576217

18.4.2012

poštou

20.4.2012

poštou

20.4.2012

poštou

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a
regionů, s.r.o.
URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,
spol. s r.o.
+
GEODROM s.r.o.
EKOTOXA s.r.o.

18824463
29305381
64608531

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Žádná nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyřazena
7. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Hodnotící komise provedla kontrolu nabídek, zda splňují kvalifikační předpoklady podle
výzvy k podání nabídek. Nabídky byly hodnoceny dle pořadí doručení. Hodnotící komise
důslednou kontrolou nabídek zjistila, že všechny tři nabídky splnili požadavky na kvalifikaci
dle výzvy k podání nabídek. Základním hodnotícím kritériem byla: cena (100 %)
Hodnocení proběhlo tak, že byly porovnány jednotlivé cenové nabídky.
8. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek
Obchodní firma/název uchazeče

Pořadí
nabídky

Nabídková cena uchazeče bez DPH

1.

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

139.000,- Kč

2.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
+
GEODROM s.r.o.

140.000,- Kč

3.

EKOTOXA s.r.o.

185.000,- Kč

Doporučená vítězná nabídka je nabídka uchazeče č. 1, a to společnosti
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava,
IČ: 28576217, DIČ: CZ 28576217.
Přečteno a podepsáno přítomnými členy komise dne 23.4.2012.
Podpisy členů ( komise:
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