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Věc: Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu
Zadavatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupený Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836.
Veřejná zakázka: Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0026/2019.
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, v souladu s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi, rozhodl na jednání dne 7. 10. 2019 usnesením č. 0465/RM25/2019 o výběru
nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč č. 2:
Název: APEX spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání: Na Ochoze 581, 252 42 Jesenice
Právní forma uchazeče: spol. s r.o.
IČ: 45242259.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadí
1.
2.

Poř.
Účastník (obchodní firma, sídlo, IČ)
čís.
2. APEX spol. s r.o., Na ochoze 581, 252 42 Jesenice, IČO: 45242259
1.

TechnoCast s.r.o., Melantrichova 970/17, Staré Město 11000 Praha 1,
IČ: 05990785

Nabídková cena

843.018,00 Kč
894.343,00 Kč

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložená nabídka uchazeče č. 2 - APEX spol. s r. o., IČ: 45242259, obsahovala všechny požadované
doklady k prokázání kvalifikace dle výzvy k podání nabídky a všechny ostatní doklady dle dalších
požadavků zadavatele.
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou přípustné námitky, a to v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů.

Děkujeme Vám za předložení nabídek a těšíme se na případnou další spolupráci. Vítězného uchazeče
tímto vyzýváme k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

.................................................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

