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Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:

Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté
sportoviště Ostrava-Dubina

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

Jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením č.
1502/RMObM-JIH/1822/11 ze dne 2. 9. 2019 rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
vybraného dodavatele UHER COMPANY s.r.o., Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26835690, za
nabídkovou cenu 1 482 749,50 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky, pokud zadavatel vybral jako nejvýhodnější nabídku jiného
účastníka, než jak odpovídá doporučení hodnotící komise (údaje z nabídky, které byly zadavatelem hodnoceny
jinak než hodnotící komisí a jak byly nabídky veřejným zadavatelem hodnoceny v rámci jednotlivých
hodnotících kritérií): --Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek ostatních účastníků, vč. identifikačních údajů, a to:
Číslo obálky
s nabídkou

1

Účastník zadávacího řízení

Holmark Creative s.r.o., 783 22
Loučka 2, IČO: 29388244

Výše nabídkové Lhůta realizace
ceny v Kč bez
díla v kal.
DPH
dnech

1 745 270,00

30

Pořadí

2.

Další jednání ohledně uzavření smlouvy u této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem povede

oddělení veřejných zakázek, Bc. Kateřina Gemrotová, kancelář dveře č. 101C, přízemí budovy C Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, tel. 599 430 359.
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Před podpisem smlouvy o dílo u této veřejné zakázky je nutno u oddělení veřejných zakázek úřadu předložit
níže uvedené doklady, pokud tak neučinil vybraný dodavatel již při podání nabídky, a to:


výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje;



doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. výpis z živnostenského rejsrříku;



seznam dodávek poskytnutých za posledních 5 let před podáním nabídky spočívajících v dodání a
instalaci sportovního povrchu, včetně originálu nebo ověřené kopie min. 2 osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto dodávek s limitem nad 500 tis. Kč bez DPH
u každé z nich,

prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, tj. k 22. 8. 2019.
Zadavatel stanovuje vybranému dodavateli lhůtu ke splnění povinnosti předložení dokladů před
podpisem smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne zveřejnění/převzetí rozhodnutí o výběru dodavatele.

Děkujeme Vám za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů v podnikání.
S pozdravem
Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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