Oznámení o výběru dodavatele
k veřejné zakázce

„Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá
620/1 - stavební práce“

Zakázka je zadávána jako veřejná v režimu zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Režim zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Profil zadavatele

https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000045

Předpokládaná hodnota zakázky

3 613 390,- Kč bez DPH

Datum zahájení řízení

8. 7. 2020

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:

Město Horní Slavkov

Sídlo

Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Statutární zástupce:

Alexandr Terek, starosta, pověřená osoba zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele:

externí administrátor: Radek Ježek, +420 602707576,
dozorstaveb@post.cz
Bc. Ondřej Lukeš
Tel.: 724754693
Email: ondrej.lukes@hornislavkov.cz
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2. VYBRANÝ DODAVATEL
Pořadí

Číslo
nabídky

1

4

Název účastníka

Nabídková cena
bez DPH

HL Bohemia s.r.o., Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov, IČ: 24237451

3 050 492,58 Kč

Zadavatel rozhodl o výběru shora uvedeného dodavatele v tomto výběrovém řízení. V souladu s ust. §
123 zákona tímto oznamuje jeho výběr.

Poučení:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky podle § 246 zákona, uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
Rozsah a způsob podání námitek:

(1) Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním
podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle
§ 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen "stěžovatel").

(2) Námitky podle odstavce 1 se podávají písemně a lze je podat proti
a) všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části
šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,
b) volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
c) postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s
tímto zákonem.

(3) Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek,
volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání veřejné
zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona
uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.
Zadavatel neuzavře smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek.
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

V Horním Slavkově dne 28.7.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Podpis:

Elektronicky podepsal(a) Alexandr
Terek
Datum: 2020.07.29 09:07:54
CEST

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

2

