Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany, IČ: 669792

Rozhodnutí
Psychiatrická léčebna v Dobřanech jako veřejný zadavatel v zadávacím řízení na zadání
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lakýrnické práce pro rok 2013“, která není zadávána
dle ZVZ, zahájeném dne 12. 12. 2012 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace, rozhodl na základě doporučení hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky:
Nejvhodnější nabídkou se stala nabídka uchazeče:
Tomáš Král, Skašov 81, 336 01 Blovice
IČ: 736 83 671
DIČ: CZ8401032079
podaná pod pořadovým číslem 1.

Odůvodnění:
Zadavatel zahájil shora uvedené zadávací řízení dne 12. 12. 2012 odesláním výzvy k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 2
nabídky (viz níže). Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka.
Po otevření obálek zjistila komise následující skutečnosti:
Pořadové
číslo
nabídky
1.
2.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče
sídlo/místo podnikání a IČ
Tomáš Král, Skašov 81, 336 01 Blovice
IČ: 736 83 671
DIČ: CZ8401032079
René Peter, Nám. 5. května 32,
345 62 Holýšov
IČ: 453 79 807

Nabídková cena v Kč
bez DPH

2, 895. 690,-2, 994. 760,--

V rámci otvírání obálek nebyla komisí vyřazena žádná z nabídek.
Předmětem posouzení prokázání splnění kvalifikace byly obě 2 nabídky shora uvedených
uchazečů. Splnění kvalifikace prokázali oba uchazeči s pořadovým číslem nabídky 1. a 2.
1

V návaznosti na posouzení splnění kvalifikace posoudila hodnotící komise, zda obě 2
nabídky uchazečů splňují zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách. Žádná z posuzovaných dvou nabídek nebyla v tomto procesu vyřazena.
Hodnotící komise hodnotila obě 2 nabídky, které nebyly doposud vyřazeny, v souladu
s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
(v Kč a bez DPH).
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla hodnotící komisí vyhodnocena jako
nejvhodnější. Ostatní nabídky byly hodnotící komisí seřazeny dle výše nabídkové ceny sestupně za
nejvhodnější nabídkou a jejich pořadí je očíslováno.
Na základě hodnocení nabídek stanovila hodnotící komise následující celkové výsledné
pořadí (umístění) nabídek těchto uchazečů:
Výsledné
pořadí
nabídek
1.
2.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
uchazeče
sídlo/místo podnikání a IČ
Tomáš Král, Skašov 81, 336 01 Blovice
IČ: 736 83 671
DIČ: CZ8401032079
René Peter, Nám. 5. května 32,
345 62 Holýšov
IČ: 453 79 807

Pořadové
číslo
nabídky

Nabídková cena
v Kč
bez DPH

1.

2, 895. 690,--

2.

2, 994. 760,--

Zadavatel uvádí, že plně akceptoval doporučení hodnotící komise s tím, že výsledné pořadí
nabídek odpovídá doporučení hodnotící komise.
V Dobřanech dne: 28. 12. 2012

……………………………………..
MUDr. Vladislav Žižka
Ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
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