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všem dotčeným uchazečům

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 31: „Oltář smrt. sv. Josefa – Ukřižování“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE
(pověřen výkonem zadavatelských činností v rozsahu dle ustanovení § 151 zákona)
Název:
IK consult s.r.o.
Sídlo:
Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa:
Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ:
27713326
Jednající:
Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba:
Mgr. Ilja Kašík, tel.: +420 604 665 171, e-mail: i.kasik@ikconsult.cz

Město Český Krumlov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, v souladu s doporučením
hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky č. 33 uchazeče RE, s.r.o.
sídlem: Rašínovo nábřeží 389/46, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ:48591441.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
číslo
uchazeč
nabídky
33.

RE, s.r.o. sídlem: Rašínovo nábřeží 389/46, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ:48591441

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona
základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena v
Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky. Nabídky jsou seřazeny podle absolutní výše
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
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Výsledné pořadí nabídek:
1.
-

Nabídka uchazeče RE, s.r.o.
celková nabídková cena: 400.000,- Kč bez DPH

Komise neprovedla hodnocení nabídek, neboť by hodnotila jedinou nabídku.

V Brně, dne 23. 6. 2015
…………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík
IK consult s.r.o.

Dle § 110 zákona je možné proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky. Dle § 110 odst. 4) zákona musí
námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dle § 82 odst. 1) zákona zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4) zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
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