STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 46/17
CJ MML 227624/17

Ing. Nikola Martinetz/
485 243 216

2.11.2017

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: „Odkanalizování objektů č.p. 267 a č.p. 268 v ul. Proboštská“.
Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Nabídka č.

Účastník

IČ

Sídlo

1.

Jan Židlický

62767674

Kateřinská 77, 460 14 Liberec 14

2.

Brabec Liberec s.r.o.

04556453

Nádražní 93, 463 31 Chrastava

3.

META – therm

12045080

Dvorská 169/2, 460 05 Liberec 5

4.

EVOSA spol. s.r.o.

18384501

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice n/M.

5.

INSTALA – Jan Šeliga

10431275

Americká 48, 460 10 Liberec 3

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.
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IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Konečné pořadí

Jan Židlický

62767644

458.521

1.

INSTALA – Jan Šeliga

10431276

464.864

2.

Brabec Liberec s.r.o.

04556453

492.593,64

3.

EVOSA spol. s.r.o.

18384501

517.000

4.

META – therm

12045080

629.527,40

5.

Účastník

Poznámka:
Na otevírání obálek byla z hlediska hodnocení sdělena u účastníka INSTALA – Jan Šeliga výše
nabídkové ceny 422.604 Kč bez DPH a u účastníka EVOSA spol. s.r.o. výše nabídkové ceny 470.000
Kč bez DPH. U obou účastníků se však nejednalo o cenu celkovou - v ceně nebyla promítnuta výše
rezervy. Tedy, ačkoli byly na otevírání obálek sděleny ceny výše uvedené, (u účastníka INSTALA – Jan
Šeliga výše nabídkové ceny 422.604 Kč bez DPH a u účastníka EVOSA spol. s.r.o. výše nabídkové
ceny 470.000 Kč bez DPH) hodnotí se celková výše nabídkové ceny závazná, uvedena ve výkazu
výměr, tedy, u účastníka INSTALA – Jan Šeliga výše nabídkové ceny 464.864 Kč bez DPH a u
účastníka EVOSA spol. s.r.o. výše nabídkové ceny 517.000 Kč bez DPH.

Seznam vyřazených nabídek včetně odůvodnění jejich vyřazení:
Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.
Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění:
V rámci tohoto výběrového řízení bylo, dle základního kritéria hodnocení, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena, hodnoceno pět nabídek. Nejnižší
nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl účastník Jan Židlický s nabídkovou
cenou 458.521 Kč bez DPH (527.299 Kč včetně DPH) a proto se jeho nabídka v hodnocení
umístila na prvním místě. Nabídka tohoto účastníka byla v pořádku i z hlediska úplnosti.
Účastník Jan Židlický 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.
náměstek primátora
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