Zadavatel
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Provozování služby Baby a Senior taxi
Způsob zadání
Veřejná
zakázka
vypsaná
formou
zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 23.05.2019

Věc: Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel na základě ustanovení § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem
je
Obchodní firma nebo název ROSI LOGISTIK, s.r.o.
Sídlo
Obrovského 1877/17, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČ
04598695
DIČ
CZ04598695
Odůvodnění výběru dodavatele:
Fyzické osoby podílející se na hodnocení - členové komise
JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
Mgr. Zdeněk Petroš – vedoucí OO
Ing. Libor Macíček – vedoucí OD
Mgr. Daniela Susíková – vedoucí OSV
Seznam hodnocených nabídek
Z důvodu účasti jediného účastníka v zadávacím řízení, zadavatel neprovádí
hodnocení nabídky.
Seznam vyloučených nabídek
Žádná nabídka nebyla vyloučena.
Popis hodnocení nabídek
Z důvodu účasti jediného účastníka v zadávacím řízení, zadavatel neprovádí
hodnocení nabídky.
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka:
číslo
název uchazeče
nabídky
1.

ROSI LOGISTIK, s.r.o.

cena za 1 km jízdy při
převozu Oprávněné osoby
bez DPH
19,83 Kč

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 1 - ROSI LOGISTIK, s.r.o.
Kvalifikace
Způsob prokázání
Základní způsobilost

Profesní způsobilost

Technická
kvalifikace

Povinné součásti
nabídky

Výsledek
posouzení
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ANO
fyzických a právnických osob ne starší
3 měsíců přede dnem podání nabídky
originál potvrzení příslušného finančního ANO
úřadu o neexistenci daňových nedoplatků ne
starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky
ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení
dodavatele
originál potvrzení příslušné okresní správy ANO
sociálního zabezpečení o neexistenci závazků
na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění ne starší 3 měsíců přede
dnem podání nabídky
originál čestného prohlášení o neexistenci ANO
splatného nedoplatku na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění, a
neexistenci splatného daňového nedoplatku
originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší ANO
3 měsíců přede dnem podání nabídky
originál výpisu z živnostenského rejstříku
ANO
s předmětem podnikání v oboru osobní silniční
motorová doprava provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče – koncesovaná živnost
1 zajištění taxi služby dle zákona č. 111/1994
ANO
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 478/2000 Sb., přičemž
hodnota zajištění taxi služby činila nejméně
300 000 Kč bez DPH ročně
originál smlouvy o dílo včetně příloh
ANO

Poučení:
Proti úkonům zadavatele oznamovaným v dokumentech je uchazeč oprávněn podat
námitky, a to dle § 241 - § 244 zákona.
v Novém Jičíně, dne 24.06.2019

………………………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby jednat za zadavatele

