OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Zadavatel: Město Nový Bor se sídlem náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ: 00260771
Název veřejné zakázky malého rozsahu a režim veřejné zakázky: Digitalizace a aktualizace digitálního
povodňového plánu, zahájená podle § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dne 28. 5. 2021 v elektronickém nástroji
dostupném na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
a)
předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je digitalizace povodňového plánu pro ORP
Nový Bor a aktualizace digitálního povodňového plánu pro město Nový Bor (dPP).
b)
cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
429 000,- Kč bez DPH; 519 090,- Kč s DPH
c)
označení účastníků výběrového řízení
1. Společná nabídka s pořadovým číslem 1
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 47116901
2. Nabídka s pořadovým číslem 2
ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28358589
d)
XXX

označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

e)
označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jeho výběru
Společná nabídka s pořadovým číslem 1
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 47116901
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotila
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Hodnocení nabídek bylo provedeno tak, že Zadavatel seřadil nabídky podle nabídkové ceny. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH je nejvýhodnější nabídkou.
Bylo provedeno posouzení pouze u vybraného dodavatele.
Účastník splnil podmínky účasti pro danou veřejnou zakázku dle požadavků zadavatele stanovených
Zadávací dokumentací ze dne 28. 5. 2021.
Dále bylo posouzeno, že cena uvedená dodavatelem v nabídce není mimořádně nízká.
Komise doporučila vybrat jako ekonomicky nejvýhodnější společnou nabídku HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
f)
XXX

označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi

g)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
XXX (pouze příjem nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje)
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h)
XXX

soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
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