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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
U zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávanou dle „Závazných pokynů
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli:
se sídlem:
IČ:
Kontaktní osoba:
1.3. Popis veřejné zakázky:

1.4. Klasifikace předmětu VZ:
1.5. Druh zadávacího řízení:
1.6. Limit veřejné zakázky:

Relaxační zóna – „Stavební obvod – Horní Dráhy II“
Obec Vigantice
Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
00304441
Aleš Depta – starosta obce
tel.: 571 655 142, e-mail: obec@vigantice.cz
Předmětem veřejné zakázky je regenerace urbanizované
krajiny v intravilánu obce Vigantice, kde bude
provedeno vyrovnání povrchu, na vzniklé ploše bude
následně založen trávník a bude provedena výsadba 62
ks stromů a 969 keřů. Výměra řešené plochy je cca 8000
m2.
Hlavní předmět VZ CPV 77315000-1 - Vysazování
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP jako zakázka malého rozsahu 2. kategorie
nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
výjimka z působnosti zákona dle § 18 odst. 5 zákona

Na základě výsledků výběrového řízení ze dne 21. 11. 2013 vydává zadavatel toto rozhodnutí
o přidělení zakázky. Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu
R O Z H O D L,
že nejvhodnější nabídku podal uchazeč:
Obchodní firma/název: Ing. Gabriela Pešková
Sídlo:
Bučiska 617, 756 61 Rožnov p. R.
Právní forma:
FO nezapsaná v Obchodním Rejstříku
IČ:
70327041
DIČ:
CZ7653234941
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2. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení bylo prováděno dle stanoveného kritéria - hodnotícím kritériem bylo dle čl. 10.1.
textové části zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Popis způsobu hodnocení
Hodnocení při jediném kritériu podle výše nabídkové ceny probíhá seřazením nabídek podle
absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny:
Poř.
číslo

Uchazeč/IČ

Sídlo /místo podnikání

1.

Ing. Libor Tandler
IČ: 73161918

Příkazy 66
783 33 Příkazy

3.

Ing. Gabriela Pešková
IČ: 70327041

Bučiska 617
756 61 Rožnov p. R.

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující:
Pořadí

Uchazeč/IČ

Sídlo /místo podnikání

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

Ing. Gabriela Pešková
IČ: 70327041

Bučiska 617
756 61 Rožnov p. R.

992 805,00 Kč

2.

Ing. Libor Tandler
IČ: 73161918

Příkazy 66
783 33 Příkazy

999 693,00 Kč

Zdůvodnění:
Nabídky jsou seřazeny dle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH celkem a to od
nejnižší po nejvyšší.

3. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
U uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle „Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP“ (Zakázka malého rozsahu 2. kategorie) byly zadavatelem vyzváni
3 zájemci, dále byla výzva k podání nabídek umístěna na úřední desce zadavatele – Obec
Vigantice. V řádném termínu podali nabídku 3 uchazeči.
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V rámci otevírání obálek komise vyřadila nabídku č. 2 společnosti Horák a synové, Okrasné
školky, s.r.o. pro její neúplnost, neboť nabídka uvedeného uchazeče neobsahovala vyplněné
subdodavatelské schéma, nabídka je tedy z požadovaného obsahu neúplná.
V rámci hodnocení kvalifikace a posuzování nabídek komise nevyřadila žádnou nabídku.
Vybraný uchazeč Ing. Gabriela Pešková podal nejvhodnější nabídku. Vybraný uchazeč ve
své nabídce předložil nejnižší nabídkovou cenu, a to 992 805,00 Kč bez DPH, druhý uchazeč
v pořadí nabídl cenu o cca 7 tis. Kč vyšší.
Vybraný uchazeč splňuje všechny zadávací podmínky a požadavky zadavatele. Návrh
smlouvy o dílo předložený vybraným uchazečem splňuje požadavky zadavatele a obsahuje
veškerá ustanovení, na jejichž znění zadavatel trvá a nezahrnuje omezení, které by mohly
ovlivnit rozsah, kvalitu, nebo realizaci díla.

Ve Viganticích, dne 25. 11. 2013

_________________________________

Aleš Depta – starosta obce
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