ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Řízení

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
Mgr. Michael Kašpar, starosta

Název veřejné zakázky:

OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN
– STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU

Zjednodušené podlimitní

zveřejněna dne 1.6.2021
Mgr. Jana Řehořková, advokát
Eliášova 914/17
47001 Česká Lípa
01173707

Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:
Sídlo:
IČO:

V souladu s výsledky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO
HŘBITOVA KOLÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU“ zveřejněné dne 1.6.2021, rozhodl
zadavatel dle ust. § 122 ZZVZ a zadávacích podmínek veřejné zakázky o výběru dodavatele následovně:
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku se vybírá dodavatel

WANDEL CZECH s.r.o., IČ 28977955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Odůvodnění
Zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel jednu elektronickou nabídku:
Poř.
číslo
1

Název účastníka
WANDEL CZECH s.r.o.

IČO
28977955

Datum doručení
22.06.2021 08:41:32

Nabídková cena bez
DPH
7 949 764,41

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, byla autentická a s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno.
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti účastníka WANDEL CZECH s.r.o. v zadávacím řízení. Na
základě posouzení zadavatel došel k závěru, že účastník WANDEL CZECH s.r.o., prokázal splnění
požadované kvalifikace a podmínek účasti v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 ZZVZ, kdy v zadávacím řízení je pouze jediný účastník, vybral
zadavatel dodavatele bez provedení hodnocení.
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Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí
být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na
profilu zadavatele.
Dle ust. § 243 ZZVZ se účastník zadávacího řízení může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli
až po vzniku práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta
pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.
V Kolíně, dne 28.6.2021

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr.
Michael Kašpar
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=452119,
cn=Mgr. Michael Kašpar,
sn=Kašpar,
givenName=Michael,
serialNumber=P478335
Datum: 2021.06.29 08:18:50
+02'00'

Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta

Stránka 2 z 2

