OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec“
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého
rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka
Domažlice

Sídlo:

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Kontaktní osoba
IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

Ing. Marek Gebauer
e-mail: m.gebauer@spucr.cz, tel.: 725 002 563
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 088328/2020 / SP3073/2020-504202

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 06.04.2020 pod č. j. SPU 088326/2020 rozhodl Ing. Jan Kaiser,
vedoucí Pobočky Domažlice, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní
pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, v rámci
výše uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení, o výběru
dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1
Společnost s ručením omezeným
64939511

Odůvodnění výběru:
Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky
na VZMR s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec“,
č. j. SPU 078861/2020 ze dne 23.03.2020 a jeho nabídka je ekonomicky nejvýhodnější. V
hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotila pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu. Zadavatel provedl posouzení nabídkové ceny účastníka výběrového řízení a
konstatoval, že neidentifikoval žádnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel
posoudil prokázání splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení výše uvedeného účastníka
výběrového řízení a konstatoval, že předložená nabídka požadované podmínky splňovala.
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I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

IK Plzeň s.r.o.
Lesní 594, 345 06, Kdyně
Společnost s ručením omezeným
497 89 066

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1
Společnost s ručením omezeným
649 39 511

S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Společnost s ručením omezeným
060 16 910

II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Nabídka č. x
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Ekonomická výhodnost byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotila pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu.
Výsledek hodnocení nabídek
Obchodní firma / název /
jméno a příjmení

IČO

Výše nabídkové
ceny bez DPH v Kč

Výše nabídkové ceny
včetně DPH v Kč

Pořadí
nabídky

NDCON s.r.o.

649 39 511

153 000,00

185 130,00

S-pro servis s.r.o.

060 16 910

175 000,00

211 750,00

1.
2.

IK Plzeň s.r.o.

497 89 066

216 240,00

261 650,40

3.
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Vybraný dodavatel, NDCon s.r.o., IČO 649 39 511 předložil potřebné doklady ve své nabídce
v souladu s podmínkami zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky na VZMR
s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec“, č. j. SPU
078861/2020 ze dne 23.03.2020.
Domažlice 06.04.2020
S pozdravem
Elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
……………………………………….
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Obdrží:
1. NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1, IČO 64939511
2. S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO 06016910
3. IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06, Kdyně, IČO 497 89 066
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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