MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně 8. 6. 2022
Č. j.: MUBO/27224/2022/SOC/Uch
Vyřizuje: Bc. Daniel Ucháč
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČO:

MUBO/22444/2022/SOC/Uch
Vozidla pro pečovatelskou službu
dodávky
veřejná zakázka malého rozsahu
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel oznamuje výběr dodavatele, jehož nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější a
rozhodl o výběru dodavatele:
AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO 27567575
Odůvodnění
Byly hodnoceny nabídky těchto účastníků:
1. AUTOBOND GROUP a.s., IČO 27567575
Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
nabídková cena: 778 306 Kč bez DPH
termín dodání: 16 měsíců (dle krycího listu a podepsané smlouvy)
datum a čas doručení: 17. 5. 2022, 14:12:25 hod.
2. ASPEKTA Trading, s.r.o., IČO 25224492
Rokycanská 1337/64, 312 00 Plzeň
nabídková cena: 899 960,33 Kč bez DPH
termín dodání: 8 měsíců (dle krycího listu a podepsané smlouvy)
datum a čas doručení: 27. 5. 2022, 12:36:09 hod.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž zadavatel stanovil tato
hodnotící kritéria a jejich váhy:
-

Nabídková cena (bez DPH)

váha 85%

-

Termín dodání (v měsících)

váha 15%

Pro hodnocení byla použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce byla dle
dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v
rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Vzorec výpočtu:
nejnižší nabídková cena
(100 x -------------------------------------------------- ) x 85 % = počet bodů
nabídková cena hodnocené nabídky

nejnižší doba dodání
(100 x -------------------------------------------------- ) x 15 % = počet bodů
doba dodání díla hodnocené nabídky.

Pořadí nabídek po hodnocení:
1.
AUTOBOND GROUP a.s.
Počet bodů za nabídkovou cenu: 85 (tj. 778 306/778 306* 100*85%)
Počet bodů za termín dodání: 7,5 (tj. 8/16*100*15%)
Celkový počet bodů: 92,5
2.
ASPEKTA Trading, s.r.o
Počet bodů za nabídkovou cenu: 73,51 (tj. 778 306/899 960,33* 100*85%)
Počet bodů za termín dodání: 15 (tj. 8/8*100*15%)
Celkový počet bodů: 88,51

Posouzení splnění zadávacích podmínek:
Nabídka č. 1: AUTOBOND GROUP a.s.
1.

Krycí list – doložen

2.

Doklad o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky, tj. výpis z živnostenského
rejstříku s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona – doloženo

3.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán doloženo

4.

Podepsaný návrh kupní smlouvy, včetně přílohy – doloženo

Nabídka č. 1 splnila zadávací podmínky.

Nabídka č. 2: ASPEKTA Trading, s.r.o

1.

Krycí list – doložen

2.

Doklad o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky, tj. výpis z živnostenského
rejstříku s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona – doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán –
doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

4.

Podepsaný návrh kupní smlouvy, včetně přílohy – doloženo

Nabídka č. 2 splnila zadávací podmínky.

Na základě provedeného hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele komise
konstatovala, že nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a doporučila zadavateli uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

