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Oznámení zadavatele o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Vážení dodavatelé,
město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 002 97 313, jako zadavatel
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
veřejné zakázky s názvem „Třinec - Dopravní automobil (2)“, zadávané v režimu zakázek
malého rozsahu dle vnitřních předpisů, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne
05.06.2017,
Vám tímto oznamuje, že rozhodnutím Rady města Třince ze dne 19.06.2017, na základě
výsledků jednání hodnotící komise ze dne 16.06.2017 byla vybrána nabídka dodavatele:
PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o. se sídlem v Masojedech 59, PSČ 282 01, IČ 005
49 142, s nabídkovou cenou 1.187.470,00 Kč bez DPH.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 12.06.2017 komisí pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek (dále jen komise). Komise nejprve provedla kontrolu úplnosti nabídek
z hlediska požadavků dle zadávacích podmínek. Hodnotící komise dále provedla po
detailním rozboru nabídek a v souladu se zadávacími podmínkami vyhodnocení nabídek a
jednomyslně se usnesla doporučit zadavateli – Radě města Třinec - rozhodnout o uzavření
smlouvy s dodavatelem PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o. se sídlem v Masojedech
59, PSČ 282 01, IČ 005 49 142, neboť podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.
Vyzýváme tímto vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti směřující k uzavření
příslušné smlouvy.
Děkujeme Vám za spolupráci a zůstáváme s pozdravem.
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