Ostatní zakázka malého rozsahu
Výběrové řízení na dodávku turniketového systému
Malá Morávka 2.11.2012

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
veřejná zakázka v rámci ostatní zakázky malého rozsahu:
“Výběrové řízení na dodávku turniketového systému“,
která je spolufinancovaná z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
2007-2013 2.2. rozvoj cestovního ruchu, 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace turistické
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu.
Výzva byla zveřejněna dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a odesláno
poštou třem dodavatelům.
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Sídlo: Malá Morávka 122, 793 36
Identifikační číslo: 26864924
Daňové identifikační číslo: CZ26864924
2. Zvolený druh zadávacího řízení:
Ostatní zakázka malého rozsahu
3. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Jan Nižník – Elvis
Brodská 7/16, 591 01, Žďár nad Sázavou
IČ: 10119230
Vítězný uchazeč splnil všechny požadavky kladené zadavatele a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za
předmět veřejné zakázky. Dodávka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena, údaje o vyloučení uchazečů:
Nabídka č.

Název uchazeče

1.
2.

Jan Nižník - Elvis
Easy Control Morava
spol. s r.o.

Nabídková cena bez
DPH
835.329,- Kč
1.367.100,- Kč

Pořadí v hodnocení
1.
2.

Ostatní zakázka malého rozsahu
Výběrové řízení na dodávku turniketového systému
5.Nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
6. Nebyl použit soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění.
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
7. Tato zpráva bude zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem, kdy dojde k ukončení zadávacího řízení.

Gabriela Bártková
místopředseda představenstva

Jaroslav Lukeš
předseda představenstva

