Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
zastoupené Ing. Josefem Viktorou – starostou města Kutná Hora

Písemná zpráva o hodnocení nabídek
vrámci veřejné zakázky malého rozsahu na

„Dodávka nábytku pro
sportovní halu Klimeška“
Zástupci zadavatele se sešli k jednání dne 06.03. 2018 v zasedací místnosti odboru investic
města Kutná Hora, Václavské náměstí 182. Jednání bylo zahájeno 06.03.2018 v 09:00 hodin.
Účast:

RNDr.Dagmar Civišová CSc
Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál
Ing. Jiří Pilský

Zadavatel dne 27.02.2018 otevřel v 9.00 obálky s nabídkami účastníků a zjistil, že v nabídkách
účastníků nejsou obsaženy veškeré poptávané položky.
Zadavatel oslovil účastníky k doplnění cenových nabídek o ocenění chybějících položek s
termínem doručení doplnění do 5.3 do 12.00
Zadavatel převzal dne 6.3. doplnění nabídek od podatelny města Kutná Hora a otevřel obálky
účastníků s doplněním cenových nabídek dnes za účasti výše uvedené.
Zadavatel po doplnění cenových nabídek o dodatečně oceněné položky u jednotlivých účastníků
přistoupil k hodnocení doručených nabídek:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5
6.

Název společnosti

IČ

Kasch interier s.r.o.

26831724

Český nábytek a.s.

26063395

Inspace. s.r.o.

05529581

ARRIS spol. s. r.o.

61057428

Akit s.r.o.

45803293

Artspect, a.s.

28123395

Nabídková cena v Kč
bez DPH
1.293.660,1.121.690,1.283.622,1.380.539,1.275.259,1.105.646,-

Zadavatel hodnotil podle jediného hodnotícího kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez
DPH. Zadavatel stanovil pořadí účastníků od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
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Zadavatel se v rámci posouzení nabídkové ceny rovněž zabýval výší nabídkových cen ve vztahu
k předmětu zakázky a zkoumal, zda některý z účastníků nepředložil mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. V této souvislosti zadavatel konstatoval, že nabídkové ceny účastníků
odpovídají předpokládané ceně zakázky a žádná nabídková cena není mimořádně nízká.
Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název společnosti

IČ:

Artspect, a.s.

28123395

Český nábytek a.s.

26063395

Akit s.r.o.

45803293

Inspace. s.r.o.

05529581

Kasch interier s.r.o.
ARRIS spol. s. r.o.

26831724
61057428

Cena bez DPH v Kč
1.105.646,1.121.690,1.275.259,1.283.622,1.293.660,1.380.539,-

Dle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, byla jako nejvhodnější vyhodnocena
nabídka účastníka Artspect, a.s. IČ:28123395, který předložil nejnižší nabídkovou cenu
1.105.646,- Kč bez DPH.

Jednání bylo ukončeno dne 06.03.2018 ve 09.30 hod.

Jména a podpisy :
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

V Kutné Hoře dne: 06.03.2018
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