OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější
nabídky.
1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

Stašov nad vsí
Obec Stašov
Stašov 114, 267 51 Zdice
00233811
Miroslav Šilhavý, starosta
Veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní zakázka
zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

2. Vybraný dodavatel
Dne 05. 04. 2017 rozhodl zadavatel na základě výsledků hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, že nejvhodnější nabídkou je nabídka účastníka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Aquarius, spol., s r.o.
Pražská 224, 273 51 Kyšice
společnost s ručením omezeným
49550616

3. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídky byly hodnoceny
Pořadové
číslo

Identifikační údaje
účastníka

IČ

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

1

AQUARIUS, spol. s r.o.,
Pražská 224, 273 51
Kyšice

49550616

31.3.2017

8:49

4. Popis způsobu hodnocení nabídek
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114
zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%.
Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud

1

by měla hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Pořadové číslo

Identifikační údaje účastníka

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1

AQUARIUS, spol. s r.o., Pražská
224, 273 51 Kyšice

16 828 273,-Kč

5. Výsledek hodnocení
Zadavatel v souladu s čl. 17 odst. 4 zadávací dokumentace neprovedl hodnocení nabídek, jelikož
by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho účastníka. Pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení dle § 122
odst. 2 zákona.

Identifikační údaje účastníka

Nabídková cena v Kč bez DPH

AQUARIUS, spol. s r.o., Pražská 224, 273
51 Kyšice

16 828 273,-Kč

Zadavatel v souladu s §122 odst. 2 vybral nabídku účastníka „AQUARIUS, spol. s r.o.,“ bez
provedení hodnocení.
6. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Zadavatel u nabídky účastníka AQUARIUS, spol. s r.o., provedl posouzení splnění podmínek v
účasti v zadávacím řízení a konstatoval, že nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci.
7. Poučení o lhůtě pro podání námitek a zákazu uzavření smlouvy
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky v souladu s ustanovením § 241 odst. 2
písm. a) zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem.

Ing. Petr
Kolář

V Brně dne 10. 04. 2017

Digitálně podepsal Ing. Petr
Kolář
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-29367107,
o=RPA Tender, s.r.o. [IČ
29367107], ou=5, cn=Ing. Petr
Kolář, sn=Kolář,
givenName=Petr,
serialNumber=P477709
Datum: 2017.04.10 07:57:51
+02'00'

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele
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