název dokumentu:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NABÍDKY

zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Kontroly a servis lokotraktorů v ČEPRO, a.s.; 2019 - 2023

evid. č. zakázky

Z2019 – 022446 –

evid.č.zakázky zadavatele:

173/19/OCN

(nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

ve smyslu § 50 a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vám oznamuje, že dne 19. 9. 2019 rozhodl o výběru
nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 122 zákona

takto:
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky vybral nabídku účastníka:

účastník:

CZ LOKO, a.s.

se sídlem:

Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: / DIČ:

61672131 / CZ61672131

Nabídková cena: (v Kč,
bez DPH)

1.262.742,-

Odůvodnění:
Hodnotící komise provedla posouzení doručené nabídky a konstatovala, že splňuje obchodní i
smluvní podmínky a splňuje také technické podmínky, vymezující předmět veřejné zakázky.
Hodnotící komise dále konstatovala, že nabídka účastníka obsahuje všechny doklady ke
splnění základní a profesní způsobilosti i technické kvalifikace a účastník tak splňuje, z pohledu
požadavků zákona, kvalifikační předpoklady.

Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne doručení, resp.
zveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele.
(Formulář pro vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnějších nabídek je přílohou č. 3 tohoto Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky)

V Praze dne: 19. 9. 2019
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
2019.09.19
Ševčík Datum:
10:34:21 +02'00'

...............................................
Ing. Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.

Jako účastníkovi shora uvedené zakázky, si vám v příloze tohoto oznámení dovolujeme zaslat:
1) Zprávu o hodnocení nabídek ve smyslu § 123 písm. a) zákona;
2) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraných dodavatelů s obsahovými
náležitostmi ve smyslu § 123 písm. b) zákona;
3) Formulář pro vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele ve smyslu
§ 243 zákona;
4) Výzvu k předložení dokladů, vzorků a informací ve smyslu § 122 odst. 3 zákona;
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