BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
__________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
(dle § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Zadavatel:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem
tel: 38 777 5051, e-mail: bc@bc.cas.cz

BC AV ČR, v.v.i. jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
„Návrh webových stránek BC AV ČR, v.v.i.“ pro projekt „Věda pro veřejnost / cesta k
udržitelnému rozvoji“ (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0002)
oznamuje
hodnoceným uchazečům, že rozhodl dne 20. 3. 2013 v souladu se závěry hodnotící komise
a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění o výběru
nejvhodnější nabídky.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky od uchazečů:
Číslo
nabídky

Název/Obchodní
firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání
nabídky

1.

Arakis & Belleville,
s. r. o.

25165437

Branišovská 9/16
370 05 České
Budějovice 2

15.3.2013

2.

Wapis Group s.r.o.

28637798

Slévárenská
409/16
709 00 Ostrava

20.3.2013

11:50h

7:20h

Z účasti na této veřejné zakázce nebyl vyloučen ani jeden uchazeč.
Výsledek hodnocení nabídek
Vybraný uchazeč:
Obchodní firma nebo název: Wapis Group s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Slévárenská 409/16, 709 00 Ostrava
IČ: 28637798
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Hodnotící komise byla jmenována dne 15. 3. 2013 prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc.
Informace o termínu hodnocení byly součástí Výzvy k podání nabídek. Jako hodnotící
kritérium byla zvolena nejnižší nabídková cena (60%) a dílčí kritéria – celkem 40%.
Výzva k podávání nabídek se všemi relevantními přílohami byla cíleně zaslána 6
potenciálním dodavatelům dne 8.3. 2013.
Ohodnocení jednotlivých nabídek uchazečů bylo bodováno dle následujících vzorců:
Nejnižší nabídková cena
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)
----------------------------------------------------- × váha vyjádřená v procentech
cena (hodnota) hodnocené nabídky
Dílčí kritéria
počet bodů hodnocené nabídky
------------------------------------------ × váha vyjádřená v procentech
100
Výpočet bodového ohodnocení a výsledek hodnocení
1. Arakis & Belleville, s. r. o.
Nejnižší nabídková cena
290.000
---------------- × 60 = 60,00 b.
290.000
Dílčí kritérium 1
25
------ × 15 = 3,75 b.
100
Dílčí kritérium 2
59
------ × 5 = 2,95 b.
100
Dílčí kritérium 3
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74
------ × 20 = 14,8 b.
100
2. Wapis Group s.r.o.
Nejnižší nabídková cena
290.000
---------------- × 60 = 57,05 b.
305.000
Dílčí kritérium 1
39
------ × 15 = 5,85 b.
100
Dílčí kritérium 2
72
------ × 5 = 3,6 b.
100
Dílčí kritérium 3
79
------ × 20 = 15,8 b.
100
Výsledek hodnocení

Firma

Nabídková
cena bez
DPH

Arakis & Belleville,
s. r. o.

290.000,-Kč
(60 bodů)

Wapis Group s.r.o.

305.000,-Kč
(57,05 bodu)

Dílčí
kritéria
(celkem
bodů)
21,5 bodu

Celkem
bodů
(nabídka)
81,5 bodu

25,25 bodu

82,30 bodu
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Pořadí nabídek na dalších místech:
2. Arakis & Belleville, s. r. o.
Odůvodnění:
Zadavatel vybral nabídku vybraného uchazeče, neboť jeho nabídka byla hodnotící komisí
hodnocena jako technicky vyhovující a jako nejvýhodnější podle kritérií uveřejněných ve
Výzvě. Se závěrem hodnotící komise se zadavatel ztotožňuje.
Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky má uchazeč právo podat námitky
v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Námitky proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí o vyloučení z účasti musí
stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na stránkách zadavatele www.bc.cas.cz. Námitky je třeba zaslat
písemnou formou (doporučeně poštou) na výše uvedenou adresu zadavatele.
Zadavatel oznámí výsledek závěrů hodnotící komise na svých webových stránkách
(www.bc.cas.cz) a písemně uchazečům. Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem
následujícím po dni uveřejnění podle předchozí věty a končí desátým dnem následujícím po
dni od kterého počíná běžet lhůta pro podání námitek.
Zadavatel uzavře Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem do 5-ti dnů po uplynutí lhůty dle
článku 7.7. Výzvy.
Poučení o zákazu uzavření smlouvy:
Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky podle § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. neuzavře
smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
Poučení o právu zadavatele dále jednat s vítězným uchazečem o konečném znění Smlouvy
o dílo
Zadavatel si v souladu s Výzvou vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem dále jednat, ale pouze v rozsahu, který neumožní podstatnou změnu
práv a povinností ve smyslu § 82 odst. (7) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Na vyzvání zadavatele je uchazeč povinen předložit zadavateli případná vysvětlení
týkající se cenových kalkulací.
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