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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka:
Evidenční číslo:
Druh veřejné zakázky:
Zadavatel:

Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2023/2024
P22V00000101
služby
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Zadavatel ve shora uvedeném zadávacím řízení
rozhodl usnesením Rady města ze dne 20. 09. 2022 o výběru dodavatele,
a v souladu s § 50 zákona oznamuje, že dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení
vybrána, je účastník:
nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ
07389108.
1. Seznam hodnocených nabídek
č.

1

Uchazeč

Sídlo

IČ

nextbike Czech
Republic s.r.o.

Libušina 526/101,
Chválkovice, 779 00
Olomouc

07389108

Cena za 1
výpůjčku v Kč
bez DPH
16,88

Cena za 1
výpůjčku v Kč s
DPH
20,42

2. Popis hodnocených údajů z nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých
nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při
hodnocení v jednotlivých kritérií hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek
Dodavatel byl v souladu s § 122 vybrán bez provedení hodnocení.
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3. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně údajů rozhodných pro
prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 odst. 2 a § 79 ZZVZ:
Profesní způsobilost

Výpis z živnostenského rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku

Technická kvalifikace

Seznam významných služeb za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny, data ukončení jejich realizace a
identifikace objednatele. Obsahem seznamu musí být nejméně 1 zakázka
na sdílení jízdních kol poskytovaná nejméně po dobu 6 měsíců.
a) objednatel: Statutární město Prostějov
b) předmět plnění: Systém sdílení kol města Prostějova
c) počet kol: 140
d) doba realizace: 03/2021 – dosud

Odůvodnění výběru:
Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jediná nabídka. Nabídka vyhověla podmínkám účasti
v zadávacím řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. a)
zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode 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 podle § 122 zákona.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
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