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Mgr. Lucie Jírová/485 243 207

31.3.2016

Oznámení o výsledku výběrového řízení
Vážený uchazeči,
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 zakázky panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora,
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu:

„ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu
vzduchotechniky v tělocvičně“
Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů:
Nabídková cena
Uchazeč
Sídlo
IČ
v Kč bez DPH
NCI.CZ ENGINEERING
s.r.o.

Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

286 83 218

249 194,31

SIPAK s.r.o.

Švermova 386/74a, 460 10 Liberec

254 39 634

244 890

SOREX s.r.o.

U Hřiště 456, 267 24 Hostomice

498 27 201

199 500

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná další nabídka.
Uchazeči vyloučení z účasti ve výběrovém řízení
Uchazeči NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. a SOREX s.r.o. byli vyloučeni z další účasti ve
výběrovém řízení. Důvodem pro jejich vyloučení je fakt, že oba tito uchazeči ve svých
nabídkách předložili původní položkové rozpočty a nereagovali tak na změnu položkového
rozpočtu, který byl v pozměněné podobě zveřejněn dne 18. února 2016 jako příloha
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dodatečných informací I. Položkové rozpočty předložené těmito uchazeči tak neobsahovaly
položky nezbytně nutné pro řádné, úplné a kvalitní plnění předmětu zakázky.
Výsledek výběrového řízení včetně odůvodnění
V rámci výběrového řízení hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek z hlediska
nejnižší nabídkové ceny, jelikož by hodnotila nabídku pouze jediného uchazeče, a to uchazeče
SIPAK s.r.o. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise vybral jako nejvhodnější
nabídku nabídku uchazeče SIPAK s.r.o.
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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