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Věc:
*Neplat'te za bioodnad _ kompostuite sami! _ část svozolrý vůz včetně velkoobiemových
konteinerů"

Yáňettt.

V pffloze Vám tímto zasíláme oznámení o:

- Rozhodnuti zadavatele o qýběru nejvhodnější nabídky ve výběrovémÍizení na zakazku s niízvem
..Neplat'te za bioodpad - komoostuite sami! ; část svozorrý vůz včetně velkoobiemovÝch
konteinerů" v souladu se zákonem č.l371200ó Sb., o veřejných zakázképh, ve znění pozdějších
předpisů zedne 13. 7. 20!5, které bylo zveřejněno na webu MČ a profilu zadavate|e
(www.softender.cz) dne 14. 7.2015.
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RozHoDNUrí znonvnrrlr o výgĚRU NEJVHoonÚší NngíoKY
v obdobě 9 81 zákona č. L17 /2ffi6 Sb., o veřejnÝch zakázkách, Ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,Zákon"|

v zakázce malého rozsahu v souladu s 5 12 odst. 3 písm' zákon a č. L37 /2oo5 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") a v souladu se Závaznými pokyny
pro žadatele a příjemce podpory v oPŽP, které vycházejí zelávazných postupů pro zadávání
veřejných zakázek spo|ufinancovaných ze strukturálních fondů, nespadajících do reŽimu zákona (dále
jen ,,dotační program") na stavební práce k veřejné zakázce: ,,Neplaťte za bioodpad - komposfujte
sami! - část svozoqý vůz včetně velkoobjemoqých kontejnerů"

Veřeiná zakázka:

,,Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami! - část svozov'ý vůz včetně velkoobjemových
kontejnerů" zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu se zákonem č. L37/2006 sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"|.

Název programu: ,,Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami", projekt má potenciál být
financován z operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa: 4. zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), 4.L - Zkvalitnění nakládání
s odpady. Projekt: op ŽP č. Cz.t.o2/4.1.oolt5.2892l (registrační číslo projektu), 64. rnýzva

oP ŽP.

Veřeiný zad3vatel: rúĚsrsrÁ čÁsr pnAna-uguš
Libušská 35, t42 00 Praha_Libuš, lČ: oo23tL42, zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem * starostou

Rozhodnutí:
Zadavatel RozHoDt o přidětení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému
uchazeči.

ldentifikační údaie vítězného uchazeče:

obchodnífirma/jméno:
Sídlo/m ísto podnikánÍ:

Právníforma uchazeče:
lč: / Dlč:

l-tec Czech, spol. s r.o.
Rudná 3 /30, 703 00 ostrava-Vítkovice
spol. s r. o,

26834634 / C726834634

Zadavateli byla doručena a zadavatel přijal ve lhůtě pro podání nabídek ve veřejném výběrovém
řízení zveřeiněném na úřední desce, webových stránkách zadavatele a profilu zadavatele pouze
jedinou nabídku. Tato jediná nabídka byla posuzována.

ll. Vrisledek hodnocení nabídek, z něhož bu4e zřeimé pořadí nabide!:

Splnění požadavků zadavatele v souladu s Písemnou výnou k podání nabídek a prokázání
kvalifikace a Zadávací dokumentací a pokyny pro zpracování nabídky splnila jediná přijatá

a posuzovaná nabídka. Ta byla následně hodnocena.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky -,,Neplatte za bioodpad -
kompostujte sami! - část svozov'ý vůz včetně velkoobjemových kontejnerů" I l 2

l. ldentifikační údaie uchazečů' ieiichž nabídka bvla přiiata a po-suzována:

Poř. č. nabídky doručené
v termínu pro podání nabídek

Nabídku podal uchazeč:
Nabídková cena

bez DPH

č. 1
l-tec Czech, spol. s r.o., lč: 26834534
Rudná 3 /3o, 7 03 00 ostrava'Vítkovice

1.098.100,- Kč
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Hodnotící komise přijatou nabídku posoudila. Komise dále posoudila, zda se v této nabídce
nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V rámci hodnocení seřadila komise nabídky, dle hodnotícího kritéria, nabídkové ceny v Kč

bez DPH, do níže uvedeného celkového pořadí posouzených nabídek.

Konečné pořadí, po
hodnocení nabídek

Nabídku podal uchazeč:
Výše ce|kové nabídkové

ceny v Kč bez DPH

1.
l-tec Czech, spol. s r.o., lC: 26834634
Rud ná 3 /3o, 7 03 00 ostrava-Vítkovice

1.098.100,_ Kč

lll. odůvodnění vÝběru neivhodněiší nabídkv, zadání veřeiné zakázkv vítěznému uchazeči:
Nabídka uchazeče l-tec Czech, spot. s r.o., tč: 26834634, Rudná 3l3o, 7o3 oo ostrava-
Vítkovice, splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o nabídku pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou
v Kč bez DPH.

lV. Doručování v sou|adu s bodem 21. m) Zadávací dokumentace a pokvnů pro zpracování nabídkv:
Doručování oznámení zadavatele o: výběru nejvhodnější nabídky, o zrušení výběrového řízení,
o vyloučení uchazeče z výběrového řízení, uzavření smlouvy se uskutečňuje zveřejněním pro všechny
uchazeče současně na profilu zadavatele na profilu zadavatele, na adrese
https://www.softender.czldetaiI/PRAHAL!BUS. Za den doručení se povaŽuje den zveřejnění
na profilu zadavatele.

V. Poučení o lhůtě pro podání námitek v souladu s bodem 21. n) Zadávací dokumentace a pokvnů
pro zpracování nabídkv:
Přestože by v souladu se zákonem č.I37/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel nemá povinnost
připouštět námitky, stanovuje ale v soulad u se Závaznými pokyny pro příjemce podpory V oPŽP lhůtu
pro podání námitek pět dní (5) od doručení informace o výsledku výběrového řízení uchazečům,
kteří se účastnili zadávacího řízení, nebo pět dní (5) od doručení informace o vyloučení uchazeče
ze zadávacího řízení'

V Praze-Libuši, dne 13.7.2oI5, na základě usneseníRady MČ Praha-Libuš ze dne 73.7.2oL5

rosta MČ Pr:aha-Libuš

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky -,,Neplaťte za bioodpad -
kompostujte sami! - část svozorný vůz včetně velkoobjemov'ých kontejnerů" 2t2


