název dokumentu:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

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 a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Rámcová smlouva na výkon servisní činnosti na zařízení
SHZ CO2 na skladech PHL ČEPRO, a.s. , 2021 - 2024

evid. č. zakázky/druh:

DBID: 909

evid.č.zakázky zadavatele:

181/20/OCN

;

(podlimitní zakázka ve zjednodušeném 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 22. 11. 2020 rozhodl o výběru
nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 122 zákona

takto:

jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky vybral nabídku účastníka:

účastník s nabídkou č. 1:

Cena v Kč / bez
DPH:

FW2S, a.s.
Celková nabídková cena „C“:
(je předmětem hodnocení nabídek)

3.513.200,-

Odůvodnění:
Hodnotící komise zadavatele provedla hodnocení všech čtyř doručených nabídek, tj. nabídky
č.1, nabídky č. 2, nabídky č. 3 a nabídky č. 4 a stanovila jejich pořadí dle § 114 zákona a dle
ustanovení čl. 12 zadávací dokumentace zakázky „Způsob hodnocení nabídek“ dle nejnižší
celkové nabídkové ceny „C“, jenž vznikla výpočtem vložených vzorců v Kalkulační tabulce,
jenž byla přílohou č. 6 zadávací dokumentace a byla vyplněna jednotkovými cenami služeb
jednotlivými účastníky a zároveň byla součástí nabídek účastníků. Celkové nabídkové ceny
„C“ byly zároveň uvedeny ve stejně výši také na Krycích listech jednotlivých nabídek.

Komise sestavila pořadí nabídek následovně:

Pořadí
nabídek:

účastník:

Celková nabídková
cena „C“: (v Kč, bez
DPH)

1.

FW2S, a.s.

3.513.200-

2.

KLIKA – BP, a.s.

3.996.329,-

3.

VAE SPRINKLERS, s.r.o.

5.724.240,-

4.

FASS, s.r.o.

15.994.324,-

Hodnotící komise zadavatele rovněž provedla posouzení nabídky č. 1 a konstatovala, že
splňuje obchodní i smluvní podmínky a splňuje také technické podmínky, vymezující předmět
veřejné zakázky.
Hodnotící komise zadavatele dále konstatovala, že nabídka č. 1 účastníka/vybraného
dodavatele 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: 23. 11. 2020
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
2020.11.23
Ševčík Datum:
14:45:02 +01'00'

...............................................
Ing. Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.
(předseda hodnotící komise)
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;
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