OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
I.

Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupené:

II. Identifikace veřejné zakázky
Název:
Druh podle finančního limitu:
Místo:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
starostou Bc. Robertem Stržínkem
Administrace veřejné zakázky na pacht závodu
veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Valašské Meziříčí

III. Zadavatel dne 26. 4. 2021 rozhodl o výběru dodavatele a tímto oznamuje, že vybraným
dodavatelem je:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 28305043,
se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
IV. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku a nabídkové ceny:
P.
č.

Obchodní firma
účastníka

IČO
účastníka

1.

MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář

28305043

Sídlo
Jakubská 121/1, 602
00 Brno

Nabídková cena

437 000,00 Kč bez DPH

V. Výsledek hodnocení
Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomickou výhodností nabídek se pro účely této veřejné zakázky rozumí nejvýhodnější
poměr nabídkové ceny a kvality:
1. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, váha: 55 % - odměna za administraci
a příplatek za pavilon následné péče; obálka s nabídkovou cenou bude otevřena až po
vyhodnocení kritérií č. 2 – 4.
2. hodnotící kritérium: metodika postupu při administraci veřejné zakázky na pacht závodu, váha:
30%
3.

hodnotící kritérium: kvalifikace – min. 2 max. 7 referencí na administraci nadlimitní veřejné
zakázky formou otevřeného nebo užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, váha: 10 %
- uděluje se 0 bodů za 2 reference, 2 body za 3 reference, 4 body za 4 reference a 6 bodů za 5
referencí, 8 bodů za 6 referencí, 10 bodů za 7 referencí

4. hodnotící kritérium: kvalifikace – min. 1 reference na administraci zadávacího nebo koncesního
řízení na pacht závodu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, váha: 5 %
S ohledem na skutečnost, že ve výběrovém řízení byl jediný účastník, rozhodla komise
doporučit tohoto účastníka k výběru zadavateli bez provedení hodnocení (obdobně jak postup
dle ZZVZ viz § 122 odst. 2). Zadavatel pak rozhodl o výběru tohoto účastníka bez provedení
hodnocení.

VI. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název
MT Legal s.r.o., advokátní
kancelář

IČO
28305043

sídlo
Jakubská 121/1, 602 00 Brno

VII. Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka jediného účastníka prokázala požadovanou kvalifikaci, vyhověla všem požadavkům
stanoveným zadavatelem ve výběrovém řízení a účastník prokázal odbornost v plném rozsahu.
Současně tato nabídka předložila odpovídající cenu, maximální možnou kvalifikaci k hodnocení a
dostatečně odborně a podrobně zpracovanou metodiku postupu při administraci VZ, vč.
harmonogramu a rozpisu ceny.

Ve Valašském Meziříčí, dne 26. 4. 2021

Bc. Robert Stržínek
starosta

