Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Část D. Lékárenský nábytek“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000568“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-039950“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky
s názvem "Část D. Lékárenský nábytek" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru
nejvhodnější nabídky takto:
Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

3

Název:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

Sídlo:

K Panelárně 115
360 01 Otovice
Česká republika - CZE

IČO:

26378523

Datum a čas doručení nabídky:

21.12.2018 09:06:31

Nabídková cena:

73 407,10 Kč bez DPH

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Část D. Lékárenský nábytek":
Název:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

Sídlo:

K Panelárně 115
360 01 Otovice
Česká republika - CZE

IČO:

26378523

Nabídková cena:

73 407,10 Kč bez DPH

Schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. 222/02/19 ze dne 25.2.2019.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Prokázání základní způsobilosti:
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona:
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),
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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:
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
b) oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Prokázání technické kvalifikace:
- popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Výpis z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16573, ke dni 19.10.2018,
ověření č. 304051_015388 ze dne 19.10.2018
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, ke dni 19.10.2018, ověření č. 304051_015389 ze dne
19.10.2018
Fotografie a nákresy předmětu plnění
Prohlášení – doložení obrazové dokumentace, ze dne 20.12.2018, podpis: Pavel Pelikán, jednatel
společnosti
Popisy předmětu plnění příloha č. 3 Technická specifikace
Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.
V souladu s § 125 odst. 2 Zákona není součástí zpráva o hodnocení nabídek, neboť neproběhlo nové
hodnocení nabídek.
Seznam dokladů v originálu nebo ověřené kopii, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy:
všechny doklady byly předloženy v rámci této veřejné zakázky v části C. Úklidový nábytek.
V Chebu dne 28.02.2019
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva, Karlovarská krajská nemocnice a.s., na
základě příkazní smlouvy č. KK 03324/2018 schválené usnesením č. RK 1262/11/18 ze dne 5.11.2018,
v.r.
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