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Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
Veřejná zakázka:

VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023

Zadavatel:

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

Způsob zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 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. 5414/RMOb-JIH/1822/95 ze dne 16. 12. 2021 rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
vybraného dodavatele:
Jiřího Černocha se sídlem 742 35 Mankovice 74, IČO: 47867302 (nabídka č. 4), s nabídkovou cenou
569 876,03 Kč bez DPH.
Účastník předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku - nejnižší nabídkovou cenu (celkové bodové vyjádření
míry úspěšnosti kritéria č. 1 – 100,00, vážené body 98,00) a nejvyšší počet 3 zaměstnanců vlastních nebo
zaměstnanců poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné
zakázky (celkové bodové vyjádření míry úspěšnosti kritéria č. 2 – 100,00, vážené body 2,00) v porovnání
s ostatními hodnocenými nabídkami účastníků zadávacího řízení.
Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky, pokud zadavatel vybral 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 kritérií): --Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek ostatních účastníků, vč. identifikačních údajů, a to:
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Výsledné
pořadí /
Celkové
vážené
bodové
hodnocení

78,74 / 2.

73,92 / 3.
65,88 / 4.

Účastník zadávacího řízení

KASCH - interiér s.r.o., IČO:
26831724
(nabídka č. 3 elektronická)
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.,
IČO: 47917601
(nabídka č. 2 elektronická)
INTERDEKOR HP s.r.o.,
IČO: 25367498
((nabídka č. 1 elektronická)

Výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH (cena
celkem v Kč bez
DPH, tj. součet
položek dle přílohy
č. 1 rámcové kupní
smlouvy)

Počet zaměstnanců
vlastních/zaměstnanců
poddodavatelů
(max. 3 zaměstnanci)

Body / vážené body
(98%)

Body / vážené
body (2%)

727.695,00
78,31 / 76,75

3
100,00 / 2,00

776.453,00
73,39 / 71,93

3
100,00 / 2,00

847.726,00
67,22 / 65,88

0
0,00 / 0,00

Další jednání ohledně uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem povede
oddělení veřejných zakázek, Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., kancelář dveře č. 305A, III. patro budovy A
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tel. 599 430 330.
Před podpisem rámcové kupní smlouvy je nutno u oddělení veřejných zakázek úřadu předložit níže uvedené
doklady, pokud tak neučinil vybraný dodavatel již při podání nabídky, a to:
•

originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

•

originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“ nebo „truhlářství, podlahářství“;

•

seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před podáním nabídky vztahujících se
k předmětu této veřejné zakázky a včetně originálu nebo ověřené kopie min. 2 osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací s limitem nad 50 tis. Kč bez DPH u
každé z nich;

•

jmenný seznam 3 vlastních zaměstnanců/zaměstnanců poddodavatelů se znevýhodněním na trhu
práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky v souladu se zněním předloženého
čestného prohlášením, vč. uvedení specifikace o jaký typ znevýhodnění na trhu práce se u konkrétní osoby
zaměstnance jedná,

prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, tj. k 29. 11. 2021.
Zadavatel stanovuje vybranému dodavateli lhůtu ke splnění povinnosti předložení dokladů před
podpisem smlouvy do 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele.
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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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