Záznam o výběru dodavatele
Identifikace zadavatele
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
16000, Praha, Hradčany
IČO: 60162694
Kontaktní osoba: Miroslav Mikulík
tel.: +420 973402760
email: mikulikm1@army.cz
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

1.

Oprava m.č. 132 na b.č. 21 Žižkovy kasárna
Olomouc
N006/21/V00011327
Veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Otevírání obálek

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky 2 účastníků. Identifikační údaje
jednotlivých účastníků včetně údajů o doručení obsahuje seznam nabídek, který je přílohou
tohoto záznamu.
Nabídky byly otevírány dne 22.9.2021
na adrese ………… (uveď místo konání otevírání nabídek) v pořadí dle data a času jejich
doručení.
Účastník Stavona Olomouc s.r.o. :
● Nabídka splňuje požadavky, tedy:
○ Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
Účastník TOVOSTAV s.r.o. :
● Nabídka splňuje požadavky, tedy:
○ Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě
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Informace o postupu při otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
………… (postup otevírání nabídek)
Seznam nabídek, které byly při otevírání nabídek označeny jako nepodané a v dalším
průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet
Žádná nabídka nebyla ve fázi otevírání nabídek označena jako nepodaná.
22.9.2021
Za správnost vyhotovení: Miroslav Mikulík, AP 93, AHNM OdPFM Brno/644000
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2.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Seznam účastníků, kteří prokázali splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Pořadové
číslo
nabídky
002

Obchodní
firma/název/
jméno a příjmení
účastníka
TOVOSTAV
s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka
Osvoboditelů 825, 68323,
Ivanovice na Hané, Ivanovice na
Hané, Česká republika

IČO

24845671

Seznam účastníků, kteří neprokázali splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Všichni posuzovaní účastníci splnili podmínky účasti v zadávacím řízení.

22.9.2021
Za správnost vyhotovení: Miroslav Mikulík, AP 93, AHNM OdPFM Brno/644000

Strana: 3/9

3.

Hodnocení nabídek

Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení
Zadavatel hodnotil nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky byly hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
K001

Název kritéria
Nabídková cena

Jednotka
-

Váha v %
100,00

Subkritéria
NE

Pro žádná kritéria nejsou stanovena subkritéria.
Aspekty hodnotících kritérií
Pro žádná subkritéria nejsou definovány aspekty.
Způsob hodnocení nabídek
Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena byla nabídková cena s DPH.
…………
(doplň popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení)

Způsob stanovení pořadí nabídek
Pořadí nabídek bylo stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 1
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Seznam hodnocených nabídek
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení
účastníka

Sídlo/Adresa účastníka

001

Stavona Olomouc s.r.o.

Chválkovická 218/52,
77900, Olomouc,
Chválkovice

25877488

TOVOSTAV s.r.o.

Osvoboditelů 825,
68323, Ivanovice na
Hané, Ivanovice na
Hané

24845671

002

IČO

Seznam vyloučených účastníků
Žádný účastník nebyl v průběhu hodnocení ze zadávacího řízení vyloučen.
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Nabídkové hodnoty účastníků
Pořadové číslo
nabídky

Kritérium

002

K001 - Nabídková cena

526 424,37 CZK s DPH

001

K001 - Nabídková cena

961 486,98 CZK s DPH

Podaná nabídková cena
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Výsledek hodnocení nabídek

Celkové
pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

Podaná nabídková cena

1

002

526 424,37 CZK s DPH

2

001

961 486,98 CZK s DPH

Strana: 7/9

22.9.2021
Za správnost vyhotovení: Miroslav Mikulík, AP 93, AHNM OdPFM Brno/644000

Přílohy záznamu
Příloha č. 1 - Seznam nabídek
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Příloha č. 1 - Seznam nabídek
Komise obdržela ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 22.9.2021 do 08:00 nabídky následujících
účastníků:
Seznam nabídek podaných ve lhůtě pro podání nabídek
Seznam nabídek, které byly podané elektronicky
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma/
název/jméno a
příjmení účastníka

001

Stavona Olomouc
s.r.o.

002

TOVOSTAV s.r.o.

Sídlo/Adresa
účastníka
Chválkovická
218/52, 77900
Olomouc,
Chválkovice, Česká
republika
Osvoboditelů 825,
68323 Ivanovice na
Hané, Ivanovice na
Hané, Česká
republika

IČO

Datum a
doba přijetí
nabídky

25877488

17.9.2021
14:42

24845671

18.9.2021
12:58
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