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6. 3. 2020

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.
Název veřejné zakázky: Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0001/2020
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
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 2. března 2020 usnesením
č. 0088/RM5/2020 o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč č. 2:
Název: POstavPO s.r.o.
Adresa sídla: Česká 184, 38273 Vyšší Brod
Právní forma uchazeče: s.r.o.
IČ: 26024721.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadí

Poř.
Účastník (obchodní firma, sídlo, IČ)
čís.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

Nabídková cena

POstavPO s.r.o., Česká 184, 382 73 Vyšší Brod,
4.955.000,00 Kč
IČ: 26024721
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČ:
5.359.792,00 Kč
25018094, ID DS: 5idcg8m
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
5.545.564,00 Kč
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, ID DS: amx5p38

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložená nabídka uchazeče č. 2 POstavPO s.r.o., IČ: 26024721, obsahovala všechny požadované
doklady k prokázání kvalifikace dle výzvy k podání nabídky a všechny ostatní doklady dle dalších

požadavků zadavatele. Předložené položkové rozpočty byly zpracovány podle výzvy k podání nabídky
v požadovaném členění dle zadání (bod 11. Výzvy k podání nabídky).
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

