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:

Revitalizace teras nad stanicí VSV Karlštejn

Druh veřejné zakázky:
zakázka malého rozsahu na dodávky 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. 5/2017
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:

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel

kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Jan Grundza
e-mail: grundza@vurv.cz
tel.: +420 233 022 489

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. 5/2017, 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

Bíba-zahradní architektura, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa

Břízová 243/5, Čečelice 277 32

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

24661953

II. Hodnocení nabídek
Zadavatel obdržel pouze jednu nabídku ve stanoveném termínu pro podání nabídek do 25. března
2021 do 10:00, kterou komise posoudila s tím, že nabídku může zadavatel akceptovat:

Poř. č.
nabídky

1.

Identifikační údaje účastníka
Název a sídlo/místo podnikání

IČ

BÍBA-ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, S.R.O., BŘÍZOVÁ 243/5, ČEČELICE 277 32

24661953

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí
dle
ceny

1.

Identifikační údaje uchazeče
Název a sídlo/místo podnikání

IČ

Bíba-zahradní architektura, s.r.o.,
Břízová 243/5, Čečelice 277 32

Nabídková cena v Kč bez
DPH

24661953

584 609,-

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem
Bíba-zahradní architektura, s.r.o.
s nabídkovou cenou 584 609,- bez DPH, která byla označena jako cena nejvýše přípustná.

Digitálně podepsal RNDr.

V Praze dne 25. března 2021

RNDr. Mikuláš Mikuláš Madaras, Ph.D.
2021.03.26
Madaras, Ph.D. Datum:
13:39:47 +01'00'

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
ředitel

