STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

sp.zn. MMUL/PO/VZ/215916/2022/DeuD
č. j. MMUL/PO/VZ/233594/2022/DeuD

V Ústí nad Labem dne 27. 07. 2022

OZNÁMENÍ
o výběru dodavatele
Na základě „Zprávy o hodnocení nabídek“ na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních
tiskovin 2022/2024 pro odd. cestovního ruchu MmÚ“ vyhlášenou jako zakázku malého
rozsahu a uveřejněnou na profilu zadavatele dne 12. 07. 2022, Vám oznamuji, že bylo vedoucí
právního odboru rozhodnuto o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou podle hodnotícího
kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH a na
základě posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. V souvislosti s výběrem
dodavatele Vám oznamujeme následující informace rozhodné pro výsledek výběrového řízení:
I.

Identifikační údaje účastníků výběrového řízení (dodavatelů), jejichž nabídky byly
hodnoceny:

Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

Profi-tisk group s.r.o.
Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc
268 68 954
CZ26868954
390 379,50 Kč
472 359,195 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
U Chemičky 880/18, 400 01 Ústí nad Labem
254 31 013
CZ25431013
140 818,50 Kč
170 039,70 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

Růžolící chrochtík, spol. s r.o.
Komenského 1100, 252 30 Řevnice
264 57 971
CZ26457971
374 589,05 Kč
453 252,75 Kč

Nabídka č. 4
Obchodní jméno:
Sídlo:

S úsměvem pro vás s.r.o.
17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

089 80 276
CZ08980276
479 679,00 Kč
580 411,59 Kč

Nabídka č. 5
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

Creative Heroes, s.r.o.
Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
248 52 996
CZ24852996
805 150,00 Kč
974 231,50 Kč

II. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek nejprve provedla hodnocení nabídek dle
zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria a následně posoudila splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení pouze u nabídky, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a u které je
předpoklad následného uzavření smlouvy s dodavatelem této nabídky.
Komise hodnotila nabídky dodavatelů podle ekonomické výhodnosti dle nejnižší nabídkové
ceny bez DPH. Dle zvoleného hodnotícího kritéria se dodavatelé umístili v následujícím
pořadí:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno

Cena bez DPH

Cena s DPH

2.

Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

140 818,50 Kč

170 039,70 Kč

3.

Růžolící chrochtík, spol. s r.o.

374 589,05 Kč

453 252,75 Kč

1.

Profi-tisk group s.r.o.

390 379,50 Kč

472 359,195 Kč

4.

S úsměvem pro vás s.r.o.

479 679,00 Kč

580 411,59 Kč

5.

Creative Heroes, s.r.o.

805 150,00 Kč

974 231,50 Kč

Nabídka dodavatele Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. byla hodnotící komisí vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Komise tak dále posuzovala splnění kvalifikace a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách pouze u tohoto účastníka výběrového řízení.
Při kontrole splnění zadávacích podmínek u účastníka výběrového řízení Jiří Bartoš - SLON,
spol. s r.o. bylo komisí zjištěno, že nabídka dodavatele Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Na základě tohoto zjištění byl dne 26. 07. 2022 dodavatel Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
vyzván o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Dne 27. 07. 2022 bylo zadavateli od dodavatele Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. doručeno
písemné vyjádření, ve kterém mimořádně nízkou nabídkovou cenu zdůvodnil.

Dne 27. 07. 2022 při druhém jednání hodnotící komise a kontrole splnění kvalifikačních
požadavků u dodavatele Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. bylo komisí zjištěno, že splňuje
požadovanou kvalifikaci.
III. Seznam dokladů kterými dodavatel Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. prokazoval
kvalifikaci:
Základní způsobilost
Dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele).
Čestné prohlášení bylo přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky.
Profesní způsobilost
Dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku;
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v
prosté kopii originálu.

Komise konstatuje, že dodavatel Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. splňuje požadovanou
kvalifikaci a ke své nabídce přiložil též všechny požadované dokumenty.
Hodnotící komise na základě splnění všech podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace
doporučila zadavateli vybrat jako dodavatele veřejné zakázky účastníka řízení: Jiří Bartoš SLON, spol. s r.o., se sídlem U Chemičky 880/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 31 013 a
uzavřít s ním smlouvu na plnění shora uvedené veřejné zakázky.
Zadavatel se pak se závěry hodnotící komise ztotožnil a rozhodl, jak je uvedeno shora.
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu nejsou přípustné námitky, a to v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

……………………………………….
Ing. Dalibor Deutsch
referent oddělení veřejných zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

