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Oznámení o výsledku výběrového řízení
Vážení účastníci,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že zadavatel - statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec, zastoupený panem Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec a ve
věcech zadávání této veřejné zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny II“
Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto účastníků:

-

STAVO - UNION, stavební společnost s r.o. (se sídlem: V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ: 25407317)
Profil Plus PF s.r.o. (se sídlem: Blatouchová 827, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec,
IČ: 04338171)

Seznam účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Hodnocení nabídek bylo provedeno před jejich posouzením. Nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího
kritéria, kterým je dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena bez
DPH. Doručené nabídky byly po otevření obálek seřazeny v pořadí od nejnižší nabídkové ceny a
následně byla posouzena úplnost nabídky účastníka, který se umístil jako první.
IČ

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Konečné
pořadí

Profil Plus PF s.r.o.

04338171

1 535 596,23

1.

STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.

25407317

1 948 233

2.

Účastník

Seznam účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena pro neúplnost nebo pro nesplnění
kvalifikačních kritérií s odůvodněním:
Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.
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Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění:
V rámci tohoto výběrového řízení byly, dle základního kritéria hodnocení, kterým je ekonomická
výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena, hodnoceny dvě nabídky. Nejnižší nabídkovou cenu za
realizaci předmětu zakázky nabídl účastník Profil Plus PF s.r.o., s nabídkovou cenou
1 535 596,23 Kč bez DPH, a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním místě.
Vybraný dodavatel Profil Plus PF s.r.o. zároveň doložil požadované doklady prokazující splnění
kvalifikace, na jejichž základě s ním může být uzavřena smlouva.
V příloze Vám zasíláme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Děkujeme za Vámi podanou nabídku a těšíme se na další spolupráci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: …...........................................
Tomáš Kysela, v.r.
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