OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

IČO / DIČ:

Ing.
Janem
Ševčíkem,
ředitelem
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strhaře

Sp. značka / č.j.:

2VZ5381/2018-523101 / SPU 310550/2018
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
služby

Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Krajského

Oznamujeme Vám, že dne 29.06.2018, pod č. j. SPU 310521/2018, rozhodl Ing. Jan Ševčík,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, jednající jménem zadavatele
Česká republika – Státní pozemkový úřad, v rámci veřejné zakázky s názvem „Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Strhaře“ na základě provedeného hodnocení a posouzení
splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno /
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Údaje odpovídající číselně vyjádřitelným
kritériím hodnocení:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Délka záruční lhůty v měsících:

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
společnost s ručením omezeným
63470985

2 035 200
2 462 592
96

Odůvodnění výběru:
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pro tuto veřejnou zakázku 8 nabídek
účastníků. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost
nabídky hodnocena na základě těchto kritérií:
1. Celková nabídková cena bez DPH

90 %

2. Délka záruční lhůty

10 %

Stránka 1 z 2

U každé nabídky byla vypočtena bodová hodnota, která byla násobena vahou kritéria a v
každém kritériu hodnocení byla takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro
každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot z obou kritérií hodnocení určil
výslednou bodovou hodnotu nabídky.
Celkové pořadí nabídek bylo dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka uchazeče č. 2 – EKOS T, spol. s r.o., která získala nejvyšší celkový
počet bodů.
Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí
probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

S pozdravem
V Brně dne 29.06.2018

………………………………….
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
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