Oznámení o výběru dodavatele
k veřejné zakázce

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt
kostela“

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/vz00000035

Předpokládaná hodnota zakázky

13 785 008,- Kč bez DPH

Datum zahájení řízení

14. 1. 2021

Zadavatel veřejné zakázky:
Město Horní Slavkov
se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
(dále jen „zadavatel“)
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IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:

Město Horní Slavkov

Sídlo

Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Statutární zástupce:

Alexandr Terek, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Ondřej Lukeš referent OMI, zástupce vedoucí odboru
+420 724754693
ondrej.lukes@hornislavkov.cz

Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ
vybrána, byla nabídka účastníka č.2 ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Pohraniční stráže 255
35703 Svatava, IČ: 18248675.

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka byla hodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil, že jediným dílčím
kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí

Číslo
nabídky

Název účastníka

Nabídková
cena bez DPH

Hodnocení
(0-100%)

1

2

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov,
s. r. o., Pohraniční stráže 255
35703 Svatava, IČ: 18248675

12 582 836,00
Kč

100,000

2

1

BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3
11000 Praha 1, IČ: 26347741

12 777 000,00
Kč

98,480

3

3

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.,
Pohraniční stráže 136
35703 Svatava, IČ: 26395886

13 247 653,00
Kč

94,982

2

Odůvodnění výběru
Nabídka účastníka č.2 ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Pohraniční stráže 255
35703 Svatava, IČ: 18248675, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky
účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
Zadavatel dle usnesení rady města RM 72/5/21 ze dne 11.3.2021 rozhodl o výběru shora uvedeného
dodavatele ve výběrovém řízení.

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 15. 3. 2021

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Podpis:

Elektronicky podepsal(a) Alexandr Terek
Datum: 2021.03.15 10:53:52 CET

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

3

