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Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem 22
IČ: 00269786

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“))

1.1. Název veřejné zakázky

Krajinné prvky v k.ú. Vysoká nad Labem

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Obec Vysoká nad Labem

1.3. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

1.4 Forma zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 ZZVZ

1.4. Limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka

503 31 Vysoká nad Labem 22
00269786

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že rozhodl dle závěrů hodnotící komise a zastupitelstva obce
dne 24. 06. 2019 usnesením č. 5/6/2019, o tom, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím
řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána a vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je
společnost Jakub Hrůša, se sídlem Bělý 9, 549 31 Machov, IČ: 73991376.

Odůvodnění výběru
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Pořadí dle tohoto
kritéria je následující:
Hodnocený údaj:
nabídková cena
bez DPH (Kč)

Pořadí

číslo
nabídky

VYLOUČEN

2

FLORSTYL s.r.o.

3 567 412,78

1

1

Jakub Hrůša

4 343 447,47

2

3

GREEN PROJECT s.r.o.

5 947 361,59

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Na základě závěrů druhého jednání hodnotící komise byl požádán účastník FLORSTYL s.r.o., se sídlem Panská
25, 686 04 Kunovice, IČ: 607 31 346 k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými účastník
prokázal kvalifikaci rozsahem v souladu s výzvou k přeložení nabídek.

1

___________________________________________________________________________
Účastník FLORSTYL s.r.o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 607 31 346 požadované doklady ve lhůtě
nepředložil.
V souladu s ustanoveními § 48 odst. 2 písm. b) a odst. 4 ZZVZ komise rozhodla vyřadit nabídku z posouzení a
navrhla zadavateli účastníka FLORSTYL s.r.o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 607 31 346 vyloučit ze
zadávacího řízení, protože:
• dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) nedoplnil na výzvu nabídku o požadované dokumenty
Po vyřazení nabídky původně doporučeného dodavatele byla následně hodnotící komisí posouzena nabídka
dalšího účastníka zadávacího řízení v pořadí podle výsledků původního hodnocení nabídek
Podle § 39 odst. 4 zákona zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti pouze u dalšího v pořadí
vybraného dodavatele.

Poučení
Dle § 242 odst. 2 zákona lze podat proti rozhodnutí o výběru dodavatele námitky ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení, a to na adresu sídla zadavatele. Dle § 243 zákona se uchazeč může práva na podání
námitek proti rozhodnutí písemně vzdát. Toto oznámení o rozhodnutí se považuje dle § 53 odst. 5 zákona za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí dle § 246 zákona před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla
vybrána podle § 122 zákona.

Pardubice, dne 26. 06. 2019

Digitally
signed by
Ing. Václav
Javůrek
_________________________
Ing. Václav Javůrek

Ing.
Václav
Javůrek

administrátor veřejné zakázky
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