sp.zn.: MMUL/PO/VZ/217574/2022/LysK
č. j.
MMUL/PO/VZ/243628/2022/LysK

V Ústí nad Labem dne 4. 8. 2022

OZNÁMENÍ
o výběru dodavatele
Na základě „Zprávy o hodnocení nabídek“ na veřejnou zakázku „Akční plán pro
udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem (SECAP)“ vyhlášenou jako zakázku malého
rozsahu a uveřejněnou na profilu zadavatele dne 11. 7. 2022, Vám oznamuji, že bylo
vedoucí právního odboru rozhodnuto o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou podle
hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost dle dílčích hodnotících kritérií,
kterými byla 1) celková nabídková cena bez DPH – 80%, a 2) počet realizovaných akcí –
20%, a na základě posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. V souvislosti s
výběrem dodavatele Vám oznamujeme následující informace rozhodné pro výsledek
výběrového řízení:
I.

Identifikační údaje účastníků výběrového řízení (dodavatelů), jejichž nabídky byly
hodnoceny:

Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

ENVIROS s.r.o.
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10
615 03 240
CZ61503240
930 000,- Kč
1 125 300,- Kč

Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574, 739 24 Krmelín
278 11 221
CZ27811221
964 500,- Kč
1 167 045,- Kč

Nabídka č. 3
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

ECOTEN s.r.o.
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
291 36 440
CZ29136440
770 000,- Kč
931 700,- Kč

Nabídka č. 4
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Hlavní společník:
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Společník:
Obchodní jméno:
Sídlo:
č. REGON:
č. NIP:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

ASISTIS - FEWE
Vážného 10, 621 00 Brno
078 36 686
ASISTIS s.r.o.
Vážného 10, 621 00 Brno
078 36 686
CZ07836686
FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGIIA
Rymera 3/4, 40-048 Katowice
002052018
5261001751
948 000,- Kč
1 147 080,- Kč

II. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek nejprve posoudila splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení u všech dodavatelů, a následně provedla hodnocení nabídek dle
zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria.
Komise hodnotila nabídky dodavatelů podle ekonomické výhodnosti dle dílčích hodnotících
kritérií, kterými byla 1) celková nabídková cena bez DPH – 80%, a 2) počet realizovaných
akcí – 20%. Dle zvoleného hodnotícího kritéria se dodavatelé umístili v následujícím pořadí:

Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno

3.

ECOTEN s.r.o.

4.

1.

2.

ASISTIS - FEWE

ENVIROS s.r.o.

RADDIT consulting s.r.o.

Celková cena
bez DPH

Počet
Celkový
realizovaných
počet bodů
akcí

770 000,- Kč

4

(80 b.)

(6,15 b.)

948 000,- Kč

13

(64,98 b.)

(20 b.)

930 000,- Kč

6

(66,24 b.)

(9,23 b.)

86,15 b.

84,94 b.

75,47 b.

964 500,- Kč
0
(63,87 b.)

63,87 b.

Nabídka dodavatele ECOTEN s.r.o. byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Komise tak dále posuzovala splnění kvalifikace a požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách pouze u tohoto účastníka výběrového řízení.
III. Seznam dokladů kterými dodavatel ECOTEN s.r.o. prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost
Dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele).
Čestné prohlášení bylo přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky.
Profesní způsobilost
Dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku;
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (živnostenské oprávnění v rozsahu „Poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků“ nebo „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
technických věd nebo společenských věd“).
Dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v
prosté kopii originálu.
Technická kvalifikace
Dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace předložením:
a) seznamu služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení;
kvalifikaci prokázal dodavatel předložením seznamu významných služeb v rozsahu 2
služeb, jejichž součástí bylo vypracování obdobného akčního plánu SECAP, plněné na
základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min. 500 000,Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.
V seznamu mohli být uvedeny i služby, které ještě nebyly k datu podání nabídky
ukončeny.
V předloženém seznamu významných služeb dodavatel uvedl ke každé významné
poskytnuté služby níže uvedené údaje:





identifikace objednatele (název, IČO, sídlo, …),
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu,
detailní popis předmětu poskytnuté služby
finanční objem plnění
Přílohou tohoto seznamu bylo čestné prohlášení dodavatele, že všechny uvedené
významné služby byly provedeny řádně a odborně.
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním
pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat,
tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;
Kvalifikaci prokázal dodavatel předložením seznamu pracovníků vyhrazených pro

poskytování služeb.
K prokázání splnění kvalifikace osoby v pozici pracovníka u tohoto kvalifikačního
předpokladu dodavatel předložil jmenný seznam pracovníků, přičemž u každé osoby
(pracovníka) byl doložen profesní strukturovaný životopis a prokázání zkušenosti
pracovníka se zpracováním SECAP (tento bod mohl dodavatel splňovat pouze u jednoho
pracovníka).
Účastník dále předložil potvrzení, že osoba, která bude poskytovat příslušné služby, je
zaměstnancem účastníka.

Pro účely podání nabídky stačilo předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel
prokazoval svoji kvalifikaci.
Komise konstatovala, že dodavatel ECOTEN s.r.o. splnil požadovanou kvalifikaci a ke své
nabídce přiložil též všechny požadované dokumenty.
Hodnotící komise na základě splnění všech podmínek vyplývajících ze zadávací
dokumentace doporučila zadavateli vybrat jako dodavatele veřejné zakázky účastníka
ECOTEN s.r.o. se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, a uzavřít s ním smlouvu na
plnění shora uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel se pak se závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl, jak je uvedeno shora.

Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu nejsou přípustné námitky, a to v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

