OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZAKÁZKA Č. 1
ČÁST B
IDENTIFIKACE ZADAVATELE
NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:

MANOLIA Company s.r.o.

SÍDLO:

Osová 8, 594 53 Osová Bítýška

IČ:

053 71 058

SEZNAM NABÍDEK V POŘADÍ JAK BYLY DORUČENY:

Název firmy /jméno:

Adresa:

IČ:

YALE CZ s.r.o.

Komerční 523,
251 01 Nupaky

624 15 956

Nabídka společnosti YALE CZ s.r.o. neobsahovala výpis z rejstříku trestů jednatelů, potvrzení FÚ o
neexistenci daňového nedoplatku ani potvrzení OSSZ o neexistenci nedoplatku na pojistném na sociální
zabezpečení.
Dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb. byl účastník YALE CZ s.r.o. dne 11.5.2018 vyzván k doplnění nabídky o
výpisy z rejstříku trestů jednatelů, potvrzení FÚ o neexistenci daňového nedoplatku a potvrzení OSSZ o
neexistenci nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení. Tyto doklady účastník doplnil dne
16.5.2018.
Účastník prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, odst. 2
písm. a) zák. č. 134/2016 Sb.
V rámci hodnocení byla provedena kontrola technické specifikace nabízené techniky. Dále byla
posouzena nabídka dle § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabídka splnila
požadované technické parametry a neobsahovala mimořádně nízkou cenu.
Vzhledem k tomu, že byl v zadávacím řízení jen jediný účastník, nebylo provedeno hodnocení a tento
účastník byl dle § 122 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy bez
provedení hodnocení.

VÝBĚR DODAVATELE

Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení byl jen jediný účastník, byl zadavatelem vybrán k uzavření
smlouvy bez provedení hodnocení tento účastník:

YALE CZ s.r.o.
Komerční 523,
251 01 Nupaky
IČ: 624 15 956

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky dle ust. § 242 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána dle § 122 zák. č. 134/2016 Sb.

V LYSÉ NAD LABEM, 17.5.2018

Digitálně podepsal Mgr. Michaela
Kasper Beňová
Datum: 2018.05.17 10:45:36 +02'00'

………………………………………………….…………………….
MANOLIA Company s. r.o.
právně zast. Mgr. Michaelou Kasper Beňovou, advokátkou
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