STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Počet listů 3

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/AM 01/21
CJ MML 263014/21

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

20.12.2021

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Rozhodnutí a Oznámení o výsledku výběrového řízení
(vyhotovené dle Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec)
1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky
Organizace rezidentního parkování na sídlištích v Liberci
2. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky následujícího dodavatele:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČ

NDCON s.r.o.
Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 11000
64939511

3. Odůvodnění
Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku
Účastník

IČ

Sídlo

NDCON s.r.o.

64939511

Projekce dopravní Filip
s.r.o.

28714792

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Praha 1, Zlatnická 10/582,
PSČ 110 00
Švermova 1338,
413 01 Roudnice nad Labem

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

Nabídková
cena v Kč
bez DPH

Zkušenosti dodavatele
(počet referenčních
zakázek)

249.600,00

12 (12)

292.000,00

7 (7)
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IČ

Sídlo

Nabídková
cena v Kč
bez DPH

46345761

Na Pankráci 1618/30,
Nusle, 140 00 Praha 4

205.000,00

Účastník
CityTraffic, s.r.o.

Zkušenosti dodavatele
(počet referenčních
zakázek)
7 (5)

Poznámka:
Zkušenosti dodavatele – první číslo udává celkový počet referenčních zakázek obdržených
v rámci nabídek jednotlivých účastníků, číslo v závorce udává celkový počet referenčních
zakázek splňujících podmínky pro obdobné zakázky stanovené ve Výzvě k podání nabídky a
zadávací dokumentaci.
Seznam účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena
Hodnocení nabídek bylo provedeno před jejich posouzením. Nabídky byly hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, že celkovou
ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit bodovým systémem podle kritérií uvedených
níže:
Číslo
kritéria

Váha
kritéria

1.

60%

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2.

40%

Zkušenosti dodavatele

Popis kritéria

Pro hodnocení nabídek byla použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci dílčího kritéria.
Zaokrouhlování bylo prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel
platných pro zaokrouhlování.
Hodnocení podle bodovací metody bylo provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci
jednotlivých dílčích kritérií byly násobeny příslušnou váhou kritéria.
Nabídka
Účastník
č.
1.
NDCON s.r.o.

Telefon
485 243 111

Počet bodů I.
Počet bodů II.
váženého kritéria váženého kritéria

Celkový počet
získaných bodů

49,28

40,00

89,28

2.

Projekce dopravní
Filip s.r.o.

42,13

40,00

82,13

3.

CityTraffic, s.r.o.

60,00

20,00

80,00

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Poznámka:
Z referenčních zakázek předložených účastníkem CityTraffic, s.r.o. pro účely hodnocení
nebyly hodnotící komisí uznány referenční zakázky „Posouzení parkovacího systému B + R
v Hranicích“ a „Dopravně – inženýrská analýza kapacitního řešení parkoviště B + R
v Hranicích“. Předmět těchto obdobných zakázek nesplňuje podmínky pro obdobné zakázky
stanovené ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, tj. nejedná se o zakázky
v oblasti dopravních studií dopravy v klidu nebo dopravních studií zklidňování dopravy na
místních komunikacích.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bylo sestaveno konečné pořadí
úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším
součtem bodů.
Celkový počet získaných bodů

Konečné
pořadí

NDCON s.r.o.

89,28

1.

Projekce dopravní Filip s.r.o.

82,13

2.

CityTraffic, s.r.o.

80,00

3.

Účastník

Nabídka účastníka NDCON s.r.o. dosáhla nejvyššího počtu bodů, a proto se jeho nabídka v
hodnocení umístila na prvním místě.
Seznam vyřazených nabídek včetně zdůvodnění jejich vyřazení:
Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.
Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění:
Zadavatel nabídky hodnotil podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídku předložil účastník NDCON s.r.o.. Proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na
prvním místě. U účastníka NDCON s.r.o. hodnotící komise následně provedla posouzení
nabídky z hlediska splnění podmínek účasti a konstatovala, že účastník NDCON s.r.o. splnil
podmínky účasti a doložil všechny požadované doklady prokazující splnění kvalifikace.
Zadavatel v souladu se závěry hodnotící komise rozhodl o výběru uvedeného dodavatele.
Děkujeme Vám za předložení nabídek.

Za zadavatele: .........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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