Oznámení
o výběru dodavatele
podle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona

Zadavatel CEJIZA, s.r.o., IČO: 28353242, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
(dále jen „zadavatel“), oznamuje, že dne 06.12.2019 rozhodl v rámci zadávacího řízení na uzavření
rámcové dohody s názvem Rámcová dohoda na dodání odpadkových pytlů a potravinových sáčků
pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem pro rok 2019 – 2021, sp. zn.
zadavatele: CEPOPS0419 (dále jen „zadávací řízení“),
takto:
Zadavatel vybírá k uzavření rámcové dohody dodavatele:
Granimex CZ s.r.o., IČO: 27508773, se sídlem: Mírovka 131, 580 01 Havlíčkův Brod.

Odůvodnění:
Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky dne 07.10.2019 uveřejněním výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele.

Seznam účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:
Číslo
účastníka

Účastník

IČO

4.

VIPOR, s.r.o.

47985763

5.

Granimex CZ s.r.o.

27508773

Sídlo
Nádražní 1325/18, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava
Mírovka 131, 580 01 Havlíčkův
Brod

Seznam hodnocených nabídek
Číslo
účastníka

Účastník

IČO

4.

VIPOR, s.r.o.

47985763

5.

Granimex CZ s.r.o.

27508773

Sídlo
Nádražní 1325/18, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava
Mírovka 131, 580 01 Havlíčkův
Brod

Popis hodnocení nabídek
Hodnocené údaje
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle
nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu,
přičemž nejnižší nabídkovou cenou se rozumí nejnižší celková cena za předpokládanou spotřebu
všech druhů spotřebního materiálu, tj. cena, která bude stanovena jako součet cen za
předpokládanou spotřebu jednotlivých druhů spotřebního materiálu v Kč bez DPH.
Popis hodnocení údajů
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu,
přičemž nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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Popis srovnání hodnot
Viz Popis hodnocení údajů.
Výsledek hodnocení nabídek
Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka
zadávacího řízení: Granimex CZ s.r.o., IČO: 27508773, se sídlem: Mírovka 131, 580 01 Havlíčkův Brod.
Pořadí nabídek:
1. Granimex CZ s.r.o.

nabídková cena: 3.739.562,10 Kč bez DPH

2. VIPOR, s.r.o.

nabídková cena: 4.221.158,92 Kč bez DPH

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Digitálně

V Brně

Mgr. Jan
Mgr. Jan podepsal
Tejkal
2019.12.06
Tejkal Datum:
15:04:12 +01'00'

______________________________
CEJIZA, s.r.o.
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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