Obec Staré Místo
Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ: 00578584

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
– OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel:
Obec Staré Místo
Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ: 00578584

Ve smyslu ust. § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
Rozhoduji o výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku
SDH, I.“
(dále jen jako „zakázka“ nebo „zadávací řízení“)

1. Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 3.11.2021
Zadavatel v této veřejné zakázce rozhodl o zrušení předchozího rozhodnutí o výběru dodavatele:
PAMA Poděbrady s.r.o., č.p. 8, 290 01 Kouty, IČ: 27148301.
Dodavatel dne 10.11.2021 písemným sdělením odstoupil ze zadávacího řízení. Rozhodnutím zadavatele byl
vyloučen z účastí v zadávacím řízení.
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele
Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dalšího v pořadí, kterým je:
B.C.M. company s.r.o.
Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí
IČ: 07890869
(dále také jen „Vybraný dodavatel“)
Nabídková cena: 21 991 779,39 Kč včetně DPH
Odůvodnění výběru:
Zadavatel v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
Zadavatel zahájil zadávací řízení zveřejněním „Výzvy k podání nabídek“ včetně všech příloh (kompletní
zadávací dokumentace) dne 29.9.2021 na profilu zadavatele,
https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_16.html.
Zadavatel tím oslovil neomezený počet dodavatelů a po uveřejnění na profilu zadavatele již neodeslal výzvu
a zadávací dokumentaci žádným dodavatelům.
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Lhůta pro podání nabídek byla ukončena dne 19.10.2021 v 10:00 hod. Zadavatel obdržel do výše uvedené
lhůty celkem 9 (devět) nabídek. Žádná nabídka nebyla doručena po skončení lhůty pro podání nabídek.
Po ukončení otevírání obálek dle § 109 ZZVZ přistoupila komise v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 ZZVZ
k hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávací.
Za účelem hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení zadavatel jmenoval
pětičlennou hodnotící komise (dále jen „komise“).
Dle „Výzvy k podání nabídek“ ze dne 29.9.2021 stanovil zadavatel jako jediné hodnoticí kritérium ekonomickou
výhodnost nabídek, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Uvedený Vybraný dodavatel předložil nejnižší celkovou nabídkovou cenu po odstoupení účastníka
původně prvního v pořadí.
Pořadí nabídek z hodnocení:
Pořadí na
základě
hodnocení

1

Nabídková
cena v Kč
včetně DPH

Název účastníka, IČ
PAMA Poděbrady s.r.o.
č.p. 8, 290 01 Kouty
IČ: 27148301
B.C.M. company s.r.o.
Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí
IČ: 07890869

Pořadí
podání
nabídky

21 645 912,76

1

21 991 779,39

2

3

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
č.p. 360, 543 76 Chotěvice
IČ: 13585240

22 053 032,94

4

4

Pavel Kočí
Jeřice 123, 50801 Hořice v Podkrkonoší
IĆ. 87964261

23 285 209,36

5

5

ADAR ing s.r.o.
Školní 70, 790 65 Žulová
IČ: 05931738

23 603 790,08

3

6

REKOP s.r.o.
Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy
IČ: 27499499

24 082 046,04

9

7

OBIS, spol. s r.o.
Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
IČ: 60933682

24 141 507,40

7

8

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
IČ: 28223063

24 152 716,07

8

9

Stavrecon Pardubice s.r.o.
Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 05925801

26 094 946,52

6

2

Společnost B.C.M. company s.r.o. předložila nejnižší celkovou nabídkovou cenu po odstoupení účastníka
původně prvního v pořadí a současně splnila všechny požadavky zadavatele a zadávacích podmínek. Z toho
důvodu zadavatel rozhodl o výběru dodavatele.
Komise tedy navrhla zadavateli, aby k uzavření smlouvy vybral účastníka č. 2, B.C.M. company s.r.o.,
Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí, IČ: 07890869 (dále jen „Vybraný dodavatel“), jehož nabídka je s
nabídkovou cenou ve výši 21 991 779,39 Kč včetně DPH vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a splňující způsobilost, kvalifikaci i veškeré další podmínky účasti stanovené
zadavatelem pro toto zadávací řízení.
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O hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení pořídila komise tři písemné zprávy, a
to ze dne 19.10.2021, ze dne 2.11.2021 a ze dne 15.11.2021.
Zadavatel se závěry komise souhlasí a na jejich základě činí toto rozhodnutí o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel bude v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ vyzván k součinnosti před uzavřením
smlouvy - předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Po doložení dokladů, budou-li
tyto doklady bezvadné, a po uplynutí lhůty pro podání námitek proti tomuto oznámení o výběru, bude vyzván
k podpisu smlouvy.
Toto „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ plní současně funkci „Oznámení o výběru“
Poučení:
Poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 242 ZZVZ: Námitky proti Rozhodnutí o výběru dodavatele –
Oznámení o výběru musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
Ve Starém Místě dne 16.11.2021

František
Másnica

Digitálně podepsal
František Másnica
Datum: 2021.11.16
08:04:04 +01'00'

………………………..
Staré Místo
František Másnica, starosta
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