OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
v souladu s ust. § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném
znění (dále jen „Zákon“)
ZADAVATEL:
Univerzita Palackého v Olomouci
Se sídlem:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
Rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
IČO:
61989592
(dále jen „Zadavatel“)
Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 Zákona s názvem:

„TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)“

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 50 Zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem,
jehož nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je dodavatel:
REFAS Olomouc spol. s r.o.
Na zákopě 525/1g
779 00 Olomouc Chválkovice
IČO: 47667478
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
Nabídková cena v Kč bez DPH: 4,568.718,87
V souladu s ust. § 50 Zákona Zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje vybraného dodavatele

REFAS Olomouc spol. s r.o.
Na zákopě 525/1g
779 00 Olomouc Chválkovice
IČO: 47667478
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
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odůvodnění výběru vybraného dodavatele

•

Seznam hodnocených nabídek:
Poř.č.

Dodavatel
FACTORY 2014 a.s.
Palackého 824/28
784 01 Litovel
IČO: 18626220
Právní forma: 121 – akciová společnost
REFAS Olomouc spol. s r.o.
Na zákopě 525/1g
779 00 Olomouc Chválkovice
IČO: 47667478
Právní forma: 112 - společnost s ručením
omezeným

1.

2.

Datum a čas
doručení nabídky

Nabídková cena v Kč
bez DPH

11.01.2019
11:04:08

4,280.000,-

11.01.2019
15:34:19

4,568.718,87

Výsledek hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2
Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší
nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky dodavatelů, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni v rámci otevírání nabídek,
komise hodnotila a stanovila následující pořadí.
Na 1. místě se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním
místě nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí

1.

2.

Dodavatel
FACTORY 2014 a.s.
Palackého 824/28
784 01 Litovel
IČO: 18626220
Právní forma: 121 – akciová společnost
REFAS Olomouc spol. s r.o.
Na zákopě 525/1g
779 00 Olomouc Chválkovice
IČO: 47667478
Právní forma: 112 - společnost s ručením
omezeným

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Nabídková cena v Kč bez DPH

4,280.000,-

4,568.718,87

Strana 2

Účastník s poř. č. 1 byl vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 122 odst. 7 Zákona,
jelikož nepředložil doklady podle § 122 odst. 3., odst. 5 Zákona.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 242 odst. 2 Zákona.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí dle § 246 odst. 1 písm. a) Zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek
proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
V souladu s ust. § 53 odst. 5 Zákona si Zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci právo
uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu Zadavatele. V takovém případě se
oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.
V Olomouci dne

Prof.Mgr.
Jaroslav Miller,
Ph.D. MA

Digitálně podepsal Prof.Mgr. Jaroslav Miller,
Ph.D. MA
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989592,
o=Univerzita Palackého v Olomouci [IČ
61989592], ou=1903, cn=Prof.Mgr. Jaroslav
Miller, Ph.D. MA, sn=Miller,
givenName=Jaroslav, serialNumber=P440207
Datum: 2019.02.14 10:19:13 +01'00'

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci
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