Písemná zpráva o hodnocení nabídek
dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):

„Botanická zahrada Liberec – modernizace kotelny“
A. Identifikace zadávacího řízení
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec
Režim a druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona.
Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV:
38570000-1 Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
45111300-1

Demontážní práce

45333000-0

Instalace a montáž plynového zařízení

45333100-1

Instalace a montáž plynových regulátorů

45333200-2

Instalace a montáž plynoměrů

42131140-9

Redukční, regulační, zpětné nebo bezpečnostní ventily

39715000-7

Ohřívače vody a vytápění budov, instalatérská zařízení

51100000-3

Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení

45300000-0

Stavební montážní práce

Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna atmosférických kotlů za kotle kondenzační
v kotelně skleníků Botanické zahrady Liberec.
B. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely
V souladu se Směrnicí rady č. 3 RM oddíl C, článek 2 jmenoval zadavatel usnesením č.
534/2017 ze dne 06. 06. 2017 hodnotící komisi.
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Dne 13. 07. 2017 od 09:30 hodin se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese:
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, konalo I. jednání hodnotící komise. Komise
jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:
1.

Tomáš Kysela

náměstek primátora pro technickou
správu majetku města

2.

Bc. Jaroslav Schejbal

vedoucí odboru majetkové správy

3.

Petr Machatý

vedoucí oddělení správy objektů a
zařízení

4.

Jitka Pekařová

oddělení správy objektů a zařízení

5.

Ing. Petr Lajtkep

externí poradce

Dne 16. 08. 2017 od 13:00 hodin se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese:
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, konalo II. jednání hodnotící komise. Komise
jmenovaná zadavatelem se sešla ve složení:
1.

Bc. Jaroslav Schejbal

vedoucí odboru majetkové správy

2.

Petr Machatý

vedoucí oddělení správy objektů a
zařízení

3.

Jitka Pekařová

oddělení správy objektů a zařízení

4.

Štěpánka Veselská

oddělení správy objektů a zařízení

III. jednání hodnotící komise proběhlo formou per rollam.
C. Seznam hodnocených nabídek
Nabídka č.

Účastník

IČ

Sídlo

Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH

1.

Warmnis spol. s.r.o.

43224679

Ovocná 157/2, 460 06
Liberec

3.480.466

2.

Czech-energy s.r.o.

27264491

Liberecká 2167/18,
466 01 Jablonec nad
Nisou

3.748.816,23
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D. Popis hodnocení
Hodnocení nabídek bylo provedeno po jejich posouzení. Nabídky byly hodnoceny dle
hodnotícího kritéria, kterým je dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.
1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního kritéria hodnocení, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena.
2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení
Hodnocena byla celková výše nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise sestavila pořadí
nabídek od prvé k poslední s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích
hodnocení
Pořadí

Účastník

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Sídlo

1.

Warmnis spol. s.r.o.

43224679

Ovocná 157/2, 460 06
Liberec

3.480.466,00

2.

Czech-energy s.r.o.

27264491

Liberecká 2167/18, Jablonec
nad Nisou

3.748.816,23

4. Výsledek hodnocení nabídek
Vzhledem k tomu, že účastník Warmnis spol. s.r.o. nabídl nejvýhodnější cenu a umístil se tak
jako první v pořadí – výše jeho nabídkové ceny činí 3.480.466 Kč bez DPH (4.211.363,86 Kč
včetně DPH), navrhuje hodnotící komise zadavateli vybrat nabídku tohoto účastníka jako
nabídku nejvýhodnější.
Liberec 23. 08. 2017
Podpis
1.

Tomáš Kysela

2.

Bc. Jaroslav Schejbal

3.

Petr Machatý

4.

Jitka Pekařová

5.

Ing. Petr Lajtkep

6.

Štěpánka Veselská
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