OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek
v OPŽP 2014 – 2020 a mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
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 Kitzbergerová, advokát
Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231
Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov
tel.:724 907 155, e-mail: advokat@akck.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název akce: „Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální

výstražný systém“
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0007/2019
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
Projekt „Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov“ je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního progamu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008278
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel rozhodl usnesením rady města Český Krumlov ze dne 22.7.2019, č. usnesení
0343./RM16/2019, o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem Rozšíření varovného
informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“, ev. č. VZCK 0007/2019.
Vybraným dodavatelem je společnost SOVT-RADIO spol. s r.o., sídlem Budějovická 1320, 38901
Vodňany, IČ 47238810, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel
zároveň schválil uzavření smlouvy s tímto vybraným dodavatelem.
Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla posuzována a hodnocena:
Poř.
čís.

Účastník (obchodní firma, sídlo, IČ)

1.

SOVT-RADIO spol. s r.o., sídlem Budějovická 1320, 38901
Vodňany, IČ 47238810

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotící
kritérium:
nabídková cena
bez DPH
949.860,00 Kč
bez DPH

Datum a přesný
čas doručení
nabídky
12.7.2019 v 9:11
hodin

Zadavatel v rámci výběrového řízení pověřil otevíráním, posuzováním a hodnocením nabídek komisi.
Zadavatel v rámci výběrového řízení obdržel celkem jednu nabídku v listinné podobě, která byla doručena
ve stanovené lhůtě. Komise konstatovala, že nabídka vyhovuje požadavkům pro otevírání nabídek. Komise
následně nabídku posoudila. Nabídka obsahuje následující doklady a listiny ke splnění požadavků
zadavatele:
- Účastník předložil čestné prohlášení podepsané účastníkem a statutárním zástupcem účastníka ze
dne 2.7.2019 v souladu s přílohami č. 2 a 3 výzvy. Doklady předloženy v originále. Účastník
splňuje základní kvalifikační předpoklady.
- Účastník předložil výpis živnostenského rejstříku ze dne 2.7.2018 s odpovídajícími předměty
podnikání (výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba,
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení). Oba
doklady předloženy v kopii. Údaje komisí ověřeny v obchodním rejstříku a databázi ARES.
Účastník splňuje základní kvalifikační předpoklady.
- Účastník předložil seznam 3 zakázek s cenou plnění každé nad 400.000,- Kč bez DPH. Zakázky
byly realizované v letech 2018 a 2019. Jejich předmětem bylo vybudování či rozšíření
informačního a varovného systému v rámci ochrany před povodněmi, a to pro město Sázavu, Tábor
a Vodňany. obsahuje všechny zadavatelem požadované údaje. Seznam předložen v originále
podepsaný účastníkem. Účastník splňuje technické kvalifikační předpoklady.
- Účastník dále předložil:
o Čestné prohlášení o ostatních skutečnostech podepsáno účastníkem dne 2.7.2019.
o Návrh smlouvy řádně vyplněn a podepsán. Rozpočet vyplněn v souladu s požadavky
výzvy, údaje na krycím listu a rozpočtu odpovídají údajům doplněným do návrhu smlouvy.
Předložen harmonogram v souladu s požadavky zadavatele.
o Doklad o schválení systému Ministerstvem vnitra ČR coby koncový prvek JSVV, č.j. MV144933-2/PO-KIS-2016 ze dne 1.11.2016. Povolení je platné.
o Čestné prohlášení podepsané účastníkem dne 2.7.2019 o kompatibilitě se stávajícím
systémem, když se jedná o identický systém VARIS 4.
o Seznam subdodavatelů – uveden subdodavatel pro stanovení SPA, plnění ve výši 33tis bez
DPH, a to Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Komise dospěla k závěru, že nabídka účastníka splňuje veškeré požadavky zadavatele na nabídku a jedná
se o nejvýhodnější nabídku s ohledem na výši nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem.
Komise se dále zabývala otázkou střetu zájmů. Komise při posouzení střetu zájmů vycházela z přípisů,
které obdržela od společnosti VRV dne 7.5.2019 a ze studie advokátní kanceláře Karo,
Lašmanský&Partners s.r.o. ze dne 1.4.2019 a existenci střetu zájmů neshledala.
Zadavatel se ztotožnil se závěry komise pověřené otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek a rozhodl
s ohledem na shora uvedené o výběru dodavatele, jehož nabídka byla shledána ekonomicky nejvýhodnější
nabídky a která zároveň vyhověla veškerým požadavkům na nabídku.
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.
Vybraného účastníka - dodavatele vyzýváme k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
V Českém Krumlově dne 23.5.2019

Mgr. Jana
Kitzbergerová
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…………………………………
Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát

v zastoupení za město Český Krumlov

