V Třinci 17.2.2022
Oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování
energetické náročnosti budovy MŠ“
Zadavatel:

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,
IČO 070 80 646
Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování
energetické náročnosti budovy MŠ“
Vážení,
v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vám
oznamujeme, že zadavatel rozhodl dne 14.2.2022 na základě usnesení 106. schůze Rady města Třince
č. 2022/3390, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla ve výše uvedeném zadávacím řízení vybrána,
je účastník:
BDSTAV MORAVA, s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
IČO 26807947
V souladu s § 50 zákona uvádíme identifikační údaje vybraného dodavatele:
Název a sídlo
BDSTAV MORAVA, s.r.o.

Právní forma

IČO / DIČ

společnost s ručením
omezeným

26807947 /
CZ 26807947

Odůvodnění:
Zadavatel v zadávacím řízení postupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění. Základním kritériem pro zadání výše uvedené veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci
stanovena ekonomická výhodnost nabídek, a to nejnižší nabídková cena bez DPH.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a po vyloučení účastníka, který se umístil jako první
v pořadí hodnocení nabídek, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Zadavatel na základě doporučení komise uzavře smlouvu pro tuto veřejnou zakázku s výše uvedeným dodavatelem
za předpokladu, že tento dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ a s náležitostmi
uvedenými v § 244 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána.
Právní účinky má výhradně doručení oznámení o výběru dodavatele prostřednictvím profilu zadavatele (viz bod
10.2 zadávací dokumentace a bod 9 výzvy k podání nabídek).
Děkujeme Vám za účast v zadávacím řízení a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Statutární město Třinec
Za zadavatele:
Ing. Jan Niemiec, Čtyři oči, s.r.o.
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