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

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MSSO 35/16
CJ MML 125750/16

Hýbner/485 243 219

29.6.2016

Oznámení o výsledku výběrového řízení
Vážení 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 veřejné zakázky panem Tomášek Kyselou, náměstkem primátora, rozhodl o
výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Husova - oprava parketových podlah“
Do konce termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky těchto uchazečů:
Uchazeč

Pavel Míka - Faliko
Profil Plus s.r.o.
XT s.r.o.

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

18325297

385.341

43225110

416.123,15

03935418

362.399,50

Sídlo

Čsl. armády 2243 - 44,
390 03 Tábor
Kašparova 478/4, 460 06
Liberec
Javorová 591/24, 460 14
Liberec

Uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení:
Uchazeč Profil Plus s.r.o. byl vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Důvodem vyloučení je
skutečnost, že ve své nabídce neocenil položku „doprava“ v rozpočtu, respektive ji ocenil nulovou
hodnotou. Na výzvu zadavatele, aby uchazeč vysvětlil jím kalkulovanou cenu, mj. odpověděl, že
náklady na dopravu jsou zahrnuty v kalkulaci jiných položek, což zadavatel vyhodnotil jako krajně
nedostačující vysvětlení. Uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
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V rámci výběrového řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky
uchazečů:

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

03935418
18325297

362.399,50
385.341

Uchazeč

XT s.r.o.
Pavel Míka - Faliko

Konečné
pořadí
1.
2.

Výsledek hodnocení včetně odůvodnění:
V rámci tohoto výběrového řízení byly posuzovány dvě (2) nabídky, které byly hodnoceny podle
jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci
předmětu zakázky nabídl uchazeč XT s.r.o., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na prvním
místě.
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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