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Dle rozdělovníku

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky
průzkumu trhu
Zadavatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:

Město Český Krumlov
nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru majetku a investic
00245836

Název veřejné zakázky: Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ na staveništi při realizaci prací na odstranění havárie
výpusti rybníka „Na Horní bráně“, Český Krumlov
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0013/2021
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka průzkumu trhu
Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky průzkumu trhu na služby
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 1. 4. 2021 o výběru
nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku předložil účastník č. 2.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadí
1.
2.

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Poř.
Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ)
čís.
Ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ:
62550985
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4,
1Li
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901

2 El

52.800,89.000,-

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložená nabídka č. 2 – Ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ:
62550985, 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.
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Pešek
Datum: 2021.04.01
Pešek 11:05:00 +02'00'
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Ing. Petr Pešek,
vedoucí odboru investic a majetku

