


 
 
  

 
 

Váš dopis: Naše značka: Vyřizuje: Datum: 
Veřejné výběrové  řízení ze 
dne 17.1.2014 

 Čapková 12.3.2014 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
 
Veřejná zakázka zadávaná podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb.,o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Speciální ochranná dezinfekce, 
dezinsekce, desikace a deratizace, Brno - Líšeň"  
 
Zadavatel výše uvedené podlimitní zakázky dne 17.1.2014 rozhodl o výběru nejvhodnější 
nabídky na základě hodnotícího kritéria: 
- nejnižší nabídková cena, 
- systém zabezpečení dodávek 
 
Zadavatel vybral za nejvhodnější, v souladu s doporučením hodnotící komise dle výsledku 
hodnocení nabídek, nabídku firmy: 
KRÁSNÝ Jaroslav, U Rybníka 23, Kostice 691 52, IČ: 42280630. 
Důvodem výběru byla nejnižší nabídková cena bez DPH a definice systému zabezpečení 
dodávek. 
 
Poučení dle § 110 odst. 4 a §82 odst. 1 
Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky máte právo podat námitky, a to do 10 dní 
ode dne doručení rozhodnutí o výběru k zadavateli předmětné zakázky. Zadavatel nesmí 
před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější podle § 81. 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je, v souladu s čl. 18 Výzvy, zveřejněno do 5 
pracovních dní na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění je okamžikem doručení. 
Rozhodnutí o vyřazení uchazeče je, v souladu s čl. 18 Výzvy, zveřejněno do 5 pracovních 
dní na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění je okamžikem doručení. 
 
Další údaje dle § 81 odst. 5 ZVZ. 
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena 
 

1. DERATIZACE Petr Gajda, Revoluční 220/9, PSČ 690 06 Břeclav, IČ: 70477591, 
2. KRÁSNÝ Jaroslav, U Rybníka 149/23, PSČ 691 52 Kostice, IČ: 42280630 
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3. BAUEROVÁ Marie, Maškova 867/13, PSČ 614 00 Brno, IČ: 41572254, 
4. KOKRDA Jiří, Fučíkova 20, PSČ 62800 Brno, IČ: 27671747, 

 
Výsledek hodnocení nabídek s pořadím 
Nabídka 

č. 
Uchazeč Nabídková cena  

1. DERATIZACE Petr Gajda 3.926.640,00 Kč 2. 
2. KRÁSNÝ Jaroslav 2.698.600,00 Kč 1. 
3. BAUEROVÁ Marie 2.820.600,00 Kč vyřazen 
4. KOKRDA Jiří 1.999.708,00 Kč vyřazen 

 
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. 
Nabídky, které byly hodnoceny, splnily požadavky §§ 59, 71 a § 76 ZVZ s výjimkou 
uchazečů s nabídkovým číslem 3 a 4, kteří byli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení.  
 
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH a systém zabezpečení 
dodávek, proto byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a nejlepší definicí 
systému zabezpečení dodávek. 
 
 
Zadavatel Vám děkuje za profesionální přístup, Váš zájem i Váš čas a zůstává s 
přátelským 

 

 

 

Pozdravem. 

 
 
 
 
 

 

        Ing. Zdenka Čapková 

                 ředitelka 
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