ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel Silnice LK a.s., IČ: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou (dále jen „Zadavatel“),

tímto rozhoduje,

že k uzavření rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NÁKUP
OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) se vybírá společnost CANIS
PLUS s.r.o., IČ: 268 46 641, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 72526 (dále jen
„Vybraný dodavatel“).
Odůvodnění:
V souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky byly nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu se zadávací dokumentací hodnocena
podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v oceněném Položkovém rozpočtu.
Nabídky byly hodnoceny tak, že podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH bylo sestaveno pořadí
nabídek. Jako nejvhodnější je vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Další pořadí je
sestaveno dle výše celkových nabízených cen bez DPH vzestupně.
Konečné
Účastník
Nabídková cena bez DPH
pořadí
OSAPO, s.r.o., IČ: 250 22 946, se sídlem:
Ruprechtická 595/30b, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec

1 868 824,10 Kč

1.

Čipro Ž B, v.o.s., IČ: 646 50 839, se sídlem:
Železný Brod, Obránců míru 133, okres
Jablonec nad Nisou, PSČ 46822

1 979 797,20 Kč

3.

CANIS PLUS s.r.o., IČ: 268 46 641, se
sídlem: Ostrava - Krásné Pole, U Skály
70/62, PSČ 72526

1 896 978,00 Kč

2.

Zadavatel následně přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti společností OSAPO, s.r.o., která se
po hodnocení umístila na prvním místě. V rámci posouzení splnění podmínek účasti společnosti
OSAPO, s.r.o. zkoumal zadavatel následující skutečnost.
Zadavatel v bodě 6.1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky stanovil, že výběrového řízení se může
účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona
o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce výše, musí být
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uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný
přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející datu podpisu této Výzvy.
Zadavatel přitom výslovně uvedl, že splnění tohoto požadavku není možné prokázat prostřednictvím
jiných osob.
Společnost OSAPO, s.r.o. předložila nabídku, ve které doklady k prokázání požadavku stanoveného
v článku 6.1 zadávací dokumentace zcela absentovaly. Vzhledem k této skutečnosti ji Zadavatel vyzval
k písemnému doplnění dokladů k prokázání požadavku dle čl. 6.1 zadávací dokumentace.
Na základě této výzvy společnost OSAPO, s.r.o. zaslala Zadavateli prohlášení, že náhradní plnění bude
poskytnuto přes společnost CZ BRIK s.r.o.
Účastník tedy nesplnil povinnost předložit Zadavateli doklady požadované k prokázání požadavku dle
čl. 6.1 zadávací dokumentace. Z poskytnutého prohlášení je nadto zřejmé, že účastník hodlal
prokázat splnění tohoto požadavku prostřednictvím jiné osoby, což zadávací dokumentace výslovně
zakazuje.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zadavatel bezodkladně přijal rozhodnutí o vyloučení
účastníka OSAPO, s.r.o. z účasti ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku.
Následně Zadavatel přistoupil k posouzení splnění podmínek účasti Vybraného dodavatele, který se
podle výsledku hodnocení umístil na druhém místě.
Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti Veřejné zakázky v plném rozsahu a jeho nabídka
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
S ohledem na výše uvedené se vybírá k uzavření rámcové smlouvy Vybraný dodavatel.

V Jablonci nad Nisou dne 29. 7. 2019

Ing. Petr Šén

Digitálně podepsal Ing. Petr
Šén
Datum: 2019.07.29 15:23:23
+02'00'

________________________________
za Silnice LK a.s.
Ing. Petr Šén, předseda představenstva

Ing. Josef
Rechcígl

Digitálně podepsal
Ing. Josef Rechcígl
Datum: 2019.07.29
14:54:48 +02'00'

________________________________
za Silnice LK a.s.
Ing. Josef Rechcígl, místopředseda
představenstva
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