MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ 00245836

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podle Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek zadavatele
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
0245836
CZ00245836
801 - Obec nebo městská část hl. města Prahy
územní samosprávný celek, § 4 odst. 1, písm. d ZZVZ
Mgr. Dalibor Carda, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:
Mgr. Jana Poláčková, advokát
Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231
Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov
tel.:724 907 155, e-mail: polackova@akck.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název zakázky: „Český Krumlov, U Berkovky Přeložka a prodloužení vodovodu“
Evidenční č. zakázky: VZCK 0010/2019
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázky na stavební práce
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
VYLOUČENÝ ÚČASTNÍK:
RUGO-STAV s.r.o.
Sídlo: Loučej 12, 382 03 Křemže
IČ: 07731108
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel rozhodl usnesením rady města Český Krumlov ze dne 6.5.2019, č. usnesení
0208/RM10/2019, že o výběru nejvhodnější nabídky na provedení stavebních prací pro realizaci
stavby „Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu", kterou je nabídka
účastníka IRO stavební s.r.o., IČ: 26072912, a schválil uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným
účastníkem.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla posuzována a hodnocena:
Poř.
čís.

Účastník (obchodní firma, sídlo, IČ)

1E. / 1.
2E. / 2.
3E. / 3.
4E. / 4.
1L. / 5.
2012L.
/ 6.
3L. / 7.

TB BUILDING s.r.o., Jiráskovo nábřeží 935/3, 37701
Jindřichův Hradec, IČ: 28066987
POstavPO s.r.o., Česká 184, 38273 Vyšší Brod, IČ:
26024721
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 25018094
Jindřichohradecké montáže s.r.o., Vídeňská 168/III, 37701
Jindřichův Hradec, IČ: 25195379
IRO stavební s.r.o. Domoradice 303, 38101 Český Krumlov,
IČ: 26072912
Jihočeská stavební spol. s.r.o., Rudolfovská 202/88, 37001
České Budějovice, IČ: 28066839
RUGO-STAV s.r.o., Loučej 12, 38203 Křemže, IČ:
07731108

Nabídková
cena
2.499.823,00 Kč
2.600.000,00 Kč
3.884.182,00 Kč
3.863.594,00 Kč
2.998.845,00 Kč
2.544.296,00 Kč
2.019.372,00 Kč

Datum a přesný
čas doručení
nabídky
20. 2. 2019
14:21 hod.
25. 2. 2019
21:31 hod.
25. 2. 2019
23:03 hod.
26. 2. 2019
08:19 hod.
26. 2. 2019
07:50 hod.
26. 2. 2019
08:00 hod.
26. 2. 2019
09:06 hod.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Komise provedla kontrolu doručených nabídek a konstatovala, že předložené nabídky účastníků
obsahují všechny požadované doklady prokazující splnění základní způsobilosti, všechny doklady
a další dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti, kritérií technické kvalifikace a
ostatních požadavků zadavatele, požadované ve Výzvě k předložení nabídky s výjimkou nabídek
těchto účastníků: účastníka č. 1 – TB BUILDING s.r.o., IČ: 28066987, účastníka č. 6 - Jihočeská
stavební spol. s.r.o., IČ: 280668397, a účastníka č. 7 - RUGO-STAV s.r.o., IČ: 07731108. Při
kontrole položkových rozpočtu, které byly součástí nabídky účastníka č. 7 - RUGO-STAV s.r.o.,
IČ: 07731108, bylo zjištěno, že účastník nedoplnil jednotkové ceny u těchto položek: pol. č. 12 a
č. 13 položkového rozpočtu pro SO 00 Společné práce, pol. č. 49 a č. 94 položkového rozpočtu
SO 01 Vodovod (výměna a přeložka - DN 350) a pol. č. 22 položkového rozpočtu SO 03
Vodovodní přípojky. Zadavatel vyloučil usnesením RM č. 0089/RM5/2019 o vyloučení
účastníka RUGO-STAV s.r.o. Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku společnosti TB
BUILDING s.r.o., Tato společnost sdělila zadavateli, že neposkytne součinnost k uzavření
smlouvy. Zadavatel proto pokračoval v posuzování nabídek a vyzval dalšího účastníka č. 6
k doložení kvalifikačních dokladů. Účastník doklady neposkytl s tím, že rovněž není s to
poskytnout součinnost k uzavření smlouvy. Zadavatel proto usnesením rady města č.
0181/RM9/2019 rozhodl o vyloučení účastníka Jihočeská stavební spol. s r.o., IČ: 28066839, z
účasti ve výběrovém řízení a rozhodl o výběru nabídky účastníka č. 2 POstavPO s.r.o. Účastník č.
2 zadavateli rovněž sdělil, že není s to poskytnout součinnost k uzavření smlouvy.
Vzhledem ke všemu shora uvedenému, zadavatel dne 6.5.2019 revokoval usnesení č.
0181/RM9/2019 a rozhodl usnesením č. 0208/RM10/2019 o výběru nejvhodnější nabídky na
provedení stavebních prací pro realizaci stavby „Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a
prodloužení vodovodu", kterou je nabídka účastníka IRO stavební s.r.o., IČ: 26072912,
a schválil uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem.
Nabídka účastníka splňuje veškeré požadavky zadavatele na nabídku a jedná se o nejvýhodnější
nabídku s ohledem na výši nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou přípustné námitky, a to v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Děkujeme Vám za předložení nabídek a těšíme se na případnou další spolupráci. Vybraného účastníka
- dodavatele vyzýváme k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

V Českém Krumlově dne 17.5.2019

Mgr. Jana
Poláčková

Digitálně podepsal Mgr. Jana
Poláčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06625231,
o=Mgr.Jana Poláčková, advokát [IČ
06625231], ou=1, cn=Mgr. Jana
Poláčková, sn=Poláčková,
givenName=Jana,
serialNumber=P525192
Datum: 2019.05.17 17:27:52 +02'00'

…………………………………
Mgr. Jana Poláčková, advokát

v zastoupení za město Český Krumlov

