V

ROZHODNUTI O VYBERU DODAVATELE
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle Pravidel m ěsta Český Krumlov o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb.,
o zadávání ve řejných 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
Bc. Jan Šítal, velitel M ěstské policie Český Krumlov

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(aiakck.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Název akce: „Český Krumlov — rozšíření a modernizace MKDS 2019"
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0025/2019
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https: //zakazky.ckrumlov.cz/profile display 2.html

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel dne 6.9.2019 rozhodl o výb ěru dodavatele na ve řejnou zakázku s názvem „Český
Krumlov — rozší ření a modernizace MKDS 2019", ev. Č. VZCK 0025/2019. Vybraným
dodavatelem je spole čnost KZ systém s.r.o, sídlem Ke Koupališti 1257/4, 434 01, Most, I Č 25047752,
jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn ější. Zadavatel zárove ň schválil uzav ření
smlouvy s tímto vybraným dodavatelem.
Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla posuzována a hodnocena:
Hodnotící
kritérium:
Poř.
Účastník (obchodní firma, sídlo, I Č)
nabídková cena
čís.
bez DPH
KZ systém s.r.o., sídlem Ke Koupališti 1257/4, 434 01, Most, IČ
380.000,00 Kč
1
bez DPH
25047752

Datum a přesný
čas doručení
nabídky
5.9.2019 v 8:00

hodin

Odůvodnění výběru nejvhodn ější nabídky:
Zadavatel v rámci výb ěrového řízení pověřil otevíráním, posuzováním a hodnocením nabídek komisi.
Zadavatel v rámci výb ěrového řízení obdržel celkem jednu nabídku v listinné podob ě, která byla doru čena
ve stanovené lhůtě. Komise konstatovala, že nabídka vyhovuje požadavk ům pro otevírání nabídek. Komise
následně nabídku posoudila. Nabídka obsahuje následující doklady a listiny ke spin ění požadavků
zadavatele:
Krycí list nabídky — p říloha č .1 výzvy

Obsah nabídky
Doklady prokazující základní zp ůsobilost - Čestné prohlášení - p říloha č .2 výzvy
Doklady prokazující spin ění kvalifikace (výpis z obchodního rejst říku, živnostenské oprávnění, certifikát
spol. AVIGILON, seznam min. 5 dodávek stejného nebo obdobného typu jako je p ředmět pinění veřejné
zakázky, technický list u požadovaného výrobku nebo prohlášení o shod ě dodávaných výrobků v souladu
se zákonem č .22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
Seznam p řípadných poddodavatelů - příloha č.3 výzvy
Vlastní nabídka
Návrh kupní smlouvy vč . vypiněných příloh Č .! až Č.3 - příloha Č.4 výzvy
Další povinné údaje či doklady (čestné prohlášení ú častníka o některých skute čnostech - příloha č.5 výzvy,
kopie pojistně smlouvy o pojištění odpovědnosti za Škodu, prohlášení zájemce o celkovém počtu listů
nabídky)
Komise dospěla k závěru, že nabídka účastníka splňuje veškeré požadavky zadavatele na nabídku a jedná
se o nejvýhodn ější nabídku s ohledem na výši nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem.
Zadavatel se ztotožnil se záv ěry komise pověřené otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek a rozhodl
s ohledem na shora uvedené o výb ěru dodavatele, jehož nabídka byla shledána ekonomicky nejvýhodn ější
nabídky a která zárove ň vyhověla veškerým požadavkům na nabídku.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o výb ěru nejvhodnější nabídky nejsou p řípustné námitky, a to v souladu
s ustanovením § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o ve řejných zakázkách v platném zn ění.

V Českém Krumlov ě dne 6.9.2019

Be. Jan Šítal,
Velitel Měststké policie Český Krumlov

