OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení údaje rozhodné pro
výběr dodavatele:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název zakázky:

Stavební úpravy pro vybudování Komunitního centra

Forma zadání:

podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „zákon“)

Druh VZ:

veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní statut:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Zastoupený:

Město Krásná Hora nad Vltavou
Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Město
00242535
CZ00242535
Jiřím Urbanem, starostou města

VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybral dne 30.7.2019 k uzavření
smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku účastníka řízení UNIKO Písek s.r.o., se sídlem
Na Ryšavce 235, 397 01 Písek, IČO: 46679405, který prokázal splnění všech podmínek účasti
v zadávacím řízení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY
Nabídka č. 1 účastníka
Název obchodní firmy:
Sídlo nebo adresa:
Právní forma:
Identifikační číslo:

UNIKO Písek s.r.o.
Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
Společnost s ručením omezeným
46679405

VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že zakázka bude hodnocena podle kritéria
Nejnižší nabídková cena bez DPH – váha 100 %.
V rámci kritéria „nejnižší nabídková cena bez DPH“ bude zadavatelem hodnocena předložená
celková nabídková cena za požadovaný předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. Při
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty.

1/3

Nabídka dodavatele UNIKO Písek s.r.o. obsahovala nabídkovou cenu: 7 594 389,- Kč bez
DPH.

POŘADÍ NABÍDEK
Výsledné pořadí nabídek sestaveno takto:
Pořadí
Obchodní firma
nabídky
1.
UNIKO Písek s.r.o.

IČO
46679405

Nabídková cena
bez DPH v Kč
7 594 389,-

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE
Vybraný dodavatel prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených
zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídková cena vybraného dodavatele nebyla
posouzena ve vztahu k předmětu zakázky jako mimořádně nízká. Nabídka vybraného
dodavatele obsahovala z hlediska stanoveného způsobu hodnocení uvedeného v zadávacích
podmínkách nejnižší nabídkovou cenu.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ
DODAVATELE

SPLNĚNÍ

PODMÍNEK

ÚČASTI

VYBRANÉHO

Zadavatel má k dispozici informace a doklady dle § 122 odst. 3 zákona – elektronický originál
Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je volně přístupný na stránkách
Informačního systému o veřejných zakázkách Ministerstva pro místní rozvoj MR České
republiky
SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI PODLE § 74 A § 75 ZÁKONA
ANO
Název dokladu
Datum
Forma
Poznámka
vyhotovení
dokladu
Čestné prohlášení dle
29.7.2019 Naskenovaný Podepsáno jednatelem
doporučeného vzoru
originál
Josefem Masopustem a Ing.
Markem Masopustem
v souladu s OR
SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI PODLE § 77 ZÁKONA
ANO
Název dokladu
Datum
Forma
Poznámka
vyhotovení
dokladu
Výpis z obchodního rejstříku
22.7.2019 Naskenovaný Podepsáno Krajským
originál
soudem v Českých
Budějovicích
Živnostenský list v oboru
16.2.2006 Naskenovaný Vydal Městský úřad Písek,
provádění staveb, jejich změn a
originál
úřad živnostenský
odstraňování
• dokládá oprávnění k podnikání pro předmět: Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování
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POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Námitky proti rozhodnutí zadavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu
s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek, nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít
smlouvu s dodavatelem.

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 30.7.2019

Jiří Urban
Starosta města Krásná Hora nad Vltavou
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