OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU DODAVATELE
Název veřejné zakázky:

Zpracování dopravních průzkumů a dopravního
modelu

Ev. č. přidělené zadavatelem:

20170010

Název projektu:

Třebíč na cestě k Smart City II.

Reg. č. projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014616

Druh veřejné zakázky:

služby

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele:

Město Třebíč

Adresa zadavatele:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO/DIČ zadavatele:

00290629/ CZ00290629

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Vladimírem Malým, místostarostou

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.trebic.cz

Zadavatel, Město Třebíč,
rozhodl v části 2 o výběru dodavatele
RESPOND & CO, s.r.o.,
se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,
IČO: 607 77 656,
a tímto Vám své rozhodnutí oznamuje.

Oznámení o výběru dodavatele – „Zpracování dopravních průzkumů a dopravního modelu“

Odůvodnění:
Zadavatel stanovil analogicky k § 114 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a kvality.
Nabídky byly hodnoceny podle následujících hodnoticích kritérií:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

váha 85 %

Zkušenosti vybraných členů týmu

váha 15 %

Stanovení pořadí nabídek bylo provedeno podle počtu dosažených bodů celkem, s tím, že
nejvyšší počet dosažených bodů celkem určoval nejvýhodnější nabídku. Ostatní nabídky byly
seřazeny podle počtu dosažených bodů celkem vzestupně.
Výsledek hodnocení nabídek vyplývá z následující tabulky:
Pořadí
1.

2.

Účastník
RESPOND & CO, s.r.o., Hladnovská
1255/23, Slezská Ostrava, 710 00
Ostrava, IČO: 607 77 656
Centrum dopravního výzkumu, v.
v. i., Líšeňská 33a, Brno 636 00,
Česká republika, IČO: 449 94 575

Číslo
nabídky

Počet bodů

2

100

1

90,48

Bližší podrobnosti o hodnocení nabídek, včetně seznamu hodnocených nabídek, popisu
hodnocení nabídek a výsledku hodnocení nabídek, jsou uvedeny ve zprávě o hodnocení
nabídek.
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. Vybraný dodavatel prokázal
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.
Bližší podrobnosti o prokázání splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, včetně seznamu
dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, údajů rozhodných pro prokázání
splnění jednotlivých kritérií kvalifikace a výsledku posouzení splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele, jsou uvedeny v podrobném zápisu o posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Zadavatel konstatoval, že nabídková cena vybraného dodavatele není
mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Zadavatel rozhodl analogicky k § 122 odst. 1 ZZVZ o výběru dodavatele tak, jak je shora
uvedeno, neboť se na základě výsledku hodnocení nabídek jedná o ekonomicky nejvýhodnější
nabídku.
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V Třebíči dne 23. 10. 2020
Digitálně podepsal JUDr.
Michal Šilhánek
DN: c=CZ, ou=P329679,
cn=JUDr. Michal Šilhánek,
sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2020.10.23 13:18:07
+02'00'

______________________________________
Za město Třebíč
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek
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