Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
Drnovská 507, 161 06
Praha 6 - Ruzyně
IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006

E-mail: cropscience@vurv.cz
Tel.: +420 233 022 111 (ústředna) Tel.:
+420 233 311 480 (ředitel)

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Název veřejné zakázky:

Oprava předsazeného kamenného schodiště
umístěného u hlavního vchodu do hlavní
administrativní budovy VURV v.v.i. Praha
Ruzyně.

Druh veřejné zakázky:
zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 27, písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle Směrnice ředitele VÚRV, v.v.i. č. 2/2020
Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

sídlo, místo podnikání:
IČO:
DIČ:
stát:
právní forma zadavatele:

Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
00027006
CZ00027006
CZ
661

osoba oprávněná za
zadavatele jednat:
kontaktní osoba zadavatele:

Ing. František Brožík, pověřený řízením instituce
Ing Pavel Vrátný, správa a údržby majetku
e-mail:vratny@vurv.cz
tel.:
+420 233 022 486
mob.: +420 601 322 132

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 31 zákona postupem,
na nějž se neaplikují ustanovení zákona, avšak za dodržení zásad vymezených v ustanovení § 6
zákona, v souladu s postupem stanoveným interní směrnicí zadavatele č. 2/2020, o zadávání
veřejných zakázek.
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

rozhoduje
o výběru níže uvedeného dodavatele:
I. Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název/obchodní firma
nebo jméno a příjmení
Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa

KLINEC Group s.r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

28530292

Pražská 190/136, 29471 Benátky nad Jizerou
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II. Hodnocení nabídek
Zadavatel obdržel 4 nabídky ve stanoveném termínu pro podání nabídek do 10. 11. 2020 do 10:00
hodin.
Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek hodnocená podle nejnižší
nabídkové ceny.
Zadavatel, po vyhodnocení nabídek seřadil nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší k
nejvyšší.
Komise posuzovala nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Zakázka byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněním výzvy, nebyli oslovováni
žádní dodavatelé.

Přijaté nabídky
Poř. č.
nabídky

Identifikační údaje účastníka
Název a sídlo/místo podnikání

IČ

1.

Kamenosochařství Havlíček, s.r.o.
Havlíčkova 2474, 26901 Rakovník

25117459

2.

Martin Bukovský
Postoloprtská 2685, 440 01 Louny

07150831

3.

KLINEC Group s.r.o.
Pražská 190/136, 29471 Benátky nad Jizerou

28530292

4.

BPT Solution s.r.o.
Roztylská 1860/1, 14800 Praha

24808466

Vyloučené nabídky
Zadavatel vyloučil z další účasti ve výběrovém řízení nabídku uchazeče:

Poř. č.
nabídk
y
2.

Identifikační údaje uchazeče
Název a sídlo/místo podnikání

IČ

Martin Bukovský
Postoloprtská 2685, 440 01 Louny

07150831

Odůvodnění
Jednou ze zadávacích podmínek zadavatele bylo:
„Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, že bez účasti na prohlídce místa plnění není
možné akceptovat nabídku dodavatele. Případný účastník, který se prohlídky místa nezúčastnil, bude
zadavatelem vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.“
Uvedený účastník se prohlídky místa plnění nezúčastnil a byl tedy vyloučen z účasti ve výběrovém řízení
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Výsledné pořadí nabídek:

Výsledné
pořadí
nabídek

Identifikační údaje uchazeče
Název a sídlo/místo podnikání

IČ

Nabídková
cena v Kč
bez DPH

1.

KLINEC Group s.r.o.
Pražská 190/136, 29471 Benátky nad Jizerou

28530292

234 021,30

2.

BPT Solution s.r.o.
Roztylská 1860/1, 14800 Praha

24808466

410 827,-

3.

Kamenosochařství Havlíček, s.r.o.
Havlíčkova 2474, 26901 Rakovník

25117459

438 176,-

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem:
KLINEC Group s.r.o., IČO: 28530292
s nabídkovou cenou 234 021,30Kč bez DPH, která byla označena jako cena nejvýše přípustná.

Digitálně podepsal
Ing. František Ing. František Brožík
Datum: 2020.11.11
Brožík
13:58:46 +01'00'
Elektronický podpis zadavatele
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