OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

Město Tišnov
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova
00282707

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

RE-USE centrum, Tišnov
Evidenční číslo veřejné zakázky: MUTI_VZ_048_2021
Registrační číslo projektu:

CZ. 05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012948

Zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „RE-USE centrum, Tišnov“ zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“) na základě ustanovení § 50 zákona,

OZNAMUJE VÝBĚR DODAVATELE

I.

II.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Pořadové
č. dle
doručení

Obchodní
firma/název/jméno a
příjmení

Adresa

IČ

1

Stavební firma MATYÁŠ
s.r.o.

Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02
Ochoz u Brna

29298113

2

Navláčil stavební firma,
s.r.o.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

25301144

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek:
Nabídková cena v Kč

Pořadí
nabídky

NÁZEV FIRMY

IČ

1

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

5.678.000,-

2

Navláčil stavební firma, s.r.o.

25301144

7.920.000,-

(bez DPH)

III.

Odůvodnění výběru dodavatele

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Na
základě výsledků hodnocení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113

IV.

Výsledek posouzení nabídky vybraného dodavatele

Na základě posouzení nejlépe hodnocené nabídky došel zadavatel k závěru, že nabídka firmy
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách.
Zadavatel potvrdil výsledky výběru na zasedání Rady města č. 15/2021 konané dne 30. 6. 2021.

V.

Poučení:

Proti výběru dodavatele je možné v souladu s ustanovením § 241 odst. 2 zákona podat zadavateli
námitky, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění na profilu zadavatele, neboť si zadavatel v zadávacích
podmínkách vyhradil právo na doručování zveřejněním na profilu zadavatele.
Podle ustanovení § 246 odst. 1 zákona zadavatel nesmí před uplynutím této lhůty pro podání
námitek uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.
V Tišnově dne 30. 6. 2021

Bc. Jiří
Dospíšil

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Dospíšil
Datum: 2021.06.30
08:49:21 +02'00'

Bc. Jiří Dospíšil v. r.
starosta města Tišnova

