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Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
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Ing. Jana Kolomazníková/
485 243 497

12.10.2022

Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 122 odst. 1 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
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Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
2

Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 1004/2022 ze
dne 11. 10. 2022 zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky následujícího dodavatele:
Obchodní firma nebo název

LUNA PROGRESS, s.r.o.

Sídlo

Zdenice 40, 383 01 Nebahovy

IČO

28080602
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Odůvodnění výběru

3.1 Výsledek hodnocení nabídek
Zadavatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedl nejprve hodnocení přijatých
nabídek před jejich posouzením, a to podle ekonomické výhodnosti nabídky. Celková
ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena bodových systémem podle kritérií
uvedených níže:

Číslo
kritéria

Váha
kritéria

1.

70 %

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2

30%

Záruční doba v měsících

Popis kritéria

Hodnocení podle bodovací metody bylo provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci
jednotlivých dílčích kritérií byly násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bylo sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž
jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.
Seznam hodnocených nabídek
Nabídka
č.

IČ

Výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH

Záruční doba v
měsících

28080602

5.427.477 Kč

60

27738795

5.650.523 Kč

60

25472887

5.427.477 Kč

60

29196485

5.650.523 Kč

60

Účastník
LUNA PROGRESS,
s.r.o.
TEWIKO systems
s.r.o.
Bonita Group
Service s.r.o.

1.
2.
3.
4.

Alestra s.r.o.

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí nabídek je následující:
Výsledné
pořadí
nabídek

Účastník

IČ

Počet bodů celkem

1.

LUNA PROGRESS, s.r.o.

28080602

100,00

2.

Bonita Group Service s.r.o.

25472887

97,40

3.

TEWIKO systems s.r.o.

27738795

97,24

4.

Alestra s.r.o.

29196485

96,75

Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.
3.2

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

3.2.1 Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Základní způsobilost podle § 74 zákona
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Účastník prokázal v plném rozsahu následujícími doklady:
a) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona – elektronická konverze výpisu z rejstříku
trestů právnických osob ze dne 14. 9. 2022, elektronická konverze výpisu z rejstříku
trestů fyzických osob všech členů statutárního orgánu ze dne 16. 9. 2022 a 17. 9. 2022;
b) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona - elektronický originál potvrzení o
bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu ze dne 19. 9. 2022;
c) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona – elektronická konverze čestného prohlášení
ze dne 2. 8. 2022;
d) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona - elektronická konverze čestného prohlášení
ze dne 2. 8. 2022;
e) ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona – elektronický originál potvrzení o
bezdlužnosti vůči ČSSZ ze dne 14. 9. 2022.
Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Účastník prokázal v plném rozsahu následujícími doklady:
a) ve vztahu k § 77 odst. 1 zákona - elektronický originál výpisu z obchodního rejstříku
ze dne 27. 7. 2022.
Technická kvalifikace podle § 79 zákona
Účastník prokázal v plném rozsahu následujícími doklady:
Elektronickou konverzí seznamu významných obdobných zakázek za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení o realizaci tří obdobných zakázek, jejímž předmětem byly
opravy či instalace herních prvků o minimálně hodnotě každé z nich 500.000 Kč bez DPH.
3.2.2 Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u
požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické
kvalifikace a technické kvalifikace
Profesní kvalifikace
a) elektronický originál výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27. 7. 2022.
Technická kvalifikace
Seznam významných obdobných zakázek za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení o realizaci tří obdobných zakázek, jejímž předmětem byla dodávka nádob na odpad o
minimálně hodnotě každé z nich 500.000 Kč bez DPH.
-

Objednatel: Obec Mladý Smolivec; specifikace: mladosmolivecké hřiště; hodnota
dodávky: 974.752 Kč bez DPH; termín realizace: 2021

-

Objednatel: Město Dubá; specifikace: dětská hřiště v osadách města Dubá; hodnota
dodávky: 893.931 Kč bez DPH; termín realizace: 2021

-

Objednatel: ZŠ Malšovice; specifikace: stavba dětského hřiště v areálu ZŠ Malšovice;
hodnota dodávky: 678.739,46 Kč bez DPH; termín realizace: 2022

3.2.3 Seznam dokladů a vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)
Nebylo požadováno.
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

3.2.4 Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b)
Nebylo požadováno
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Poučení

Proti Rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
Oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.
S pozdravem

Za zadavatele: …………..…..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

