město Cheb

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele

město Cheb

Sídlo zadavatele

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO

00253979

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

Mgr. Ladislav Hrubý, místostarosta
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Název veřejné zakázky:

PD – výstavba nového mostního objektu CH-10 a odstranění
stávajícího mostního objektu CH-10 Hrozňatov u Chebu

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě doporučení komise vydává zadavatel město Cheb v rámci výběrového řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „PD – výstavba nového mostního objektu CH10 a odstranění stávajícího mostního objektu CH-10 Hrozňatov u Chebu“
toto rozhodnutí.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tj. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH, je nabídka dodavatele Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha
4, IČO: 40763439.
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Mgr. Ladislav Hrubý, v. r., místostarosta

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Datum podpisu oprávněné osoby zadavatele

29.10.2020

2. Seznam elektronicky podaných nabídek včetně nabídkové ceny
Číslo
nabídky

1
2

Účastník

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460
07 Liberec

IČO

Celková výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH

Pořadí
nabídek

40763439

660 000,00

1.

48266230

670 400,00

2.

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení ekonomickou výhodnost nabídek. Ekonomická
výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý
předmět veřejné zakázky.
Pořadí bylo stanoveno komisí zadavatele dle celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
za celý předmět plnění uvedené v závazném návrhu smlouvy, který byl součástí nabídky
každého účastníka výběrového řízení.
V souladu s ustanovením čl. 5 Zadávací dokumentace bylo posouzení splnění podmínek
účasti provedeno až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele (účastníka
výběrového řízení, který podal dle hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídku).
Vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

