Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace
Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel
71177108
1/O/2019045

VŠEM ÚČASTNÍKŮM

Ve

Zlíně

dne

13.6.2019

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
Dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

VÝMĚNA TOBOGÁNU V UHERSKÉM BRODĚ
2019045
X dodávky
stavební práce
služby
zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Účastníci, jejichž nabídky byly hodnoceny:
Nabídka č. 1 účastníka :
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
akciová společnost
01643541
3 855 548,00 Kč

Nabídková cena bez DPH

Nabídka č. 2 účastníka :
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

KOVO BATH s.r.o.
Babice 135, PSČ 68703
společnost s ručením omezeným
26241846
3 481 200,00 Kč

Nabídková cena bez DPH

Na základě provedeného hodnocení nabídek komise rozhodla, že posouzení splnění kvalifikací a
zadávacích podmínek závazně stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci a daných zákonem
bude provedeno u nabídky první v pořadí. Konkrétně se jednalo o tuto nabídku
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Nabídka č.

2

Účastník:

KOVO BATH s.r.o.

Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Babice 135, 687 03
společnost s ručením omezeným
26241846

Po provedeném posouzení splnění kvalifikací a zadávacích podmínek závazně stanovených zadavatelem v
zadávací dokumentaci a daných zákonem zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení
komise v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon")

ROZHODL O VÝBĚRU DODAVATELE

Nabídka č.

2

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

KOVO BATH s.r.o.
Babice 135, 687 03
společnost s ručením omezeným
26241846

Údaj z nabídky vybraného dodavatele, které bylo předmětem hodnocení :
3 481 200,00 Kč

Nabídková cena bez DPH
ODŮVODNĚNÍ:

Nabídka uvedeného dodavatele byla vybrána v souladu s doporučením komise jmenované zadavatelem pro
posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci předmětného zadávacího řízení, neboť dodavatel splnil
kvalifikace a zadávací podmínky stanovené zadavatelem a dané zákonem, a podle výsledků hodnocení je
jeho nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Z tohoto důvodu komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru
této nabídky, a proto zadavatel v souladu s doporučením komise rozhodl o zadání veřejné zakázky výše
uvedenému dodavateli.

Poučení:
V souladu s § 241 zákona je účastník oprávněn podat námitky proti rozhodnutí o výběru ekonomicky
nejvýhodnější nabídky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat.činností
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