Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Část C Technické vybavení VVS“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000198“
Oznamujeme Vám, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem "Část C Technické vybavení VVS"
rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky takto:
Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

1

Název:

AutoCont CZ a.s.

Sídlo:

Sokolovská 996/130
360 05 Karlovy Vary

IČO:

47676795

Datum a čas doručení nabídky:

15.6.2018 09:40

Nabídková cena:

139.826,- Kč vč. DPH

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Část C Technické vybavení VVS":
Název:

AutoCont CZ a.s.

Sídlo:

Sokolovská 996/130
360 05 Karlovy Vary

IČO:

47676795

Nabídková cena:

139.826,- Kč vč. DPH

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
1 /2

Karlovarský kraj

Dodavatel prokazuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Prokázání technické kvalifikace
Prohlášení dodavatele k pravosti licence položky předmětu plnění 21.3 technické specifikace
Popisy a fotografie nabízeného předmětu plnění
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 4.5.2018, vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj, ev.
č. W18050000228
Ověřeno pod ev číslem: V 126/2018
Kvalifikace – technická způsobilost, 4.3. Čestné prohlášení ze dne 14.6.2018, vyhotovil: Ing. Zdeněk
Chobot
Kvalifikace – technická způsobilost, 4.2 Popisy nabízeného řešení pro část C. Technické vybavení VVS
Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.

V Karlových Varech dne 07.08.2018
Ing. Petra Hnátková, administrace veřejných zakázek, v.r.
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