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/EP 26/18
CJ MML 216001/18

Ing. Nikola Martinetz/
485 243 216

3.10.2018

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 Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní
primátora, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu: „ZŠ Na Výběžku, Liberec – Starý Harcov – Zabezpečení svahu a úpravy
u obtokového koryta kolem hřiště“.
Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Nabídka č.
1.

Účastník
ASANO, spol. s r. o.

IČ

Sídlo

25017381

Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25

Seznam účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Vzhledem k tomu, že byla obdržena pouze jedna nabídka, a to viz výše uvedeného účastníka,
nebylo z tohoto důvodu provedeno hodnocení nabídek a zadavatel s ohledem na skutečnost,
že nabídka, kterou ve lhůtě pro podání nabídek obdržel, splňovala veškeré podmínky a
požadavky zadavatele, rozhodl v souladu se Směrnicí rady č. 3RM o výběru této nabídky.
Seznam vyřazených nabídek včetně zdůvodnění jejich vyřazení:
Z výběrového řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.
Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal účastník ASANO, spol. s r. o. Výše nabídkové
ceny tohoto účastníka činí 761.438,24 Kč bez DPH (921.340,31 Kč včetně DPH). Účastník
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jako jediný podal nabídku do výše uvedeného výběrového řízení. Z hlediska úplnosti je
nabídka zcela v pořádku.
Účastník ASANO, spol. 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: ……..…..........................................
Ing. Karolína Hrbková, v. r.
náměstkyně primátora
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