Účastníci zadávacího řízení
Uveřejněno na profilu zadavatele dne:
Vyřizuje jako pověřená osoba:
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RECTE.CZ, s.r.o., Jana Kobělušová

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
učiněné podle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci veřejné
zakázky Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky

zadavatel:
IČO:
zastoupený:

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
002 96 139
Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba:
IČO:
kontaktní osoba:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
619 72 690
Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov se sídlem Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01, IČO 002 96 139 zastoupené Ing. Tomášem
Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení
veřejnou zakázku označenou Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské
vodovody a kanalizace, s.r.o., a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil
předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací
dokumentace na profilu zadavatele.
Oznamujeme vám, že Rada města Krnova jménem zadavatele rozhodla dle zpracovaného vyhodnocení a
doručených elektronických nabídek dne 28. 6. 2021 (č. usnesení 2595/63/RM/2021) ve věci předmětné
veřejné zakázky v souladu s § 122 zákona vybrat k uzavření kupní smlouvy účastníka zadávacího řízení
Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 044 93 982, jehož nabídka byla podle výsledku
hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
V podrobnostech tohoto výběru odkazuje zadavatel na vyhotovenou Zprávu o hodnocení nabídek, ve které
je popsán způsob hodnocení nabídek, výsledek splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Rexonix
s.r.o. a všechny ostatní náležitosti tak, jak jsou předepsány v ustanovení § 123 zákona.
V souvislosti s tímto oznámením shrnujeme všechny skutečnosti vyplývající z nabídky vybraného
dodavatele, resp. učiněné na základě výzvy zadavatele dle ustanovení § 123 odst. 3 zákona:
Základní způsobilost podle § 74 zákona vybraný dodavatel prokázal, když zadavateli předložil:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele k 12. 5. 2021
Profesní způsobilost podle § 77 zákona vybraný dodavatel prokázal, když zadavateli předložil:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatele k 12. 5. 2021
Kritéria technické kvalifikace prokázal vybraný dodavatel předložením:
Seznamu tří uskutečněných dodávek dle podmínek zadavatele (článek 5 odst. 1 zadávací dokumentace)
Čestného prohlášení, že dodavatel disponuje třemi osobami, které budou při plnění předmětu veřejné
zakázky v pozici vedoucí projektového týmu (1) a v pozici technik specialista (2), které splňují podmínky
zadavatele (článek 5 odst. 2 zadávací dokumentace). Tyto osoby předložili osvědčení dle Vyhlášky 50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikaci na nabízený serverový operační systém.

Zadavatel ke svému shora uvedenému rozhodnutí uvádí, že s vybraným dodavatelem Rexonix s.r.o., Pod
višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 04493982 neuzavře smlouvu dříve, než uplyne lhůta pro podání
námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Pro úplnost uvádíme, že případné námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě uvedené v § 242 odst. 1
zákona, tzn. nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se účastník zadávacího řízení o domnělém porušení zákona
dozvěděl.

V Ostravě dne: 6. 8. 2021

…………………………………….
Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Rozdělovník:
Nabídka účastníka zadávacího řízení (1) Rexonix s.r.o., Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 04493982
Nabídka účastníka zadávacího řízení (2) FITCOM s.r.o., Sv. Ducha 2279/7, 794 01 Krnov, IČO 603 20 117

