OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
1.1 Název veřejné zakázky

„Optimalizace hlediště zimního stadionu
v Kopřivnici“
nepřiděleno

1.2 Evidenční číslo veřejné zakázky
1.3 Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ
1.4 Předmět veřejné zakázky
1.5 Druh zadávacího řízení
1.6 Limit veřejné zakázky

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
00298077
Veřejná zakázka na dodávky
Zjednodušené podlimitní řízení
Podlimitní

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodl zadavatel výše uvedené veřejné zakázky
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) usnesením Rady města č.
ze dne 9.2.2016 o

výběru nejvhodnější nabídky.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Obchodní firma/název,
jméno a příjmení FO

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u FO

Právní forma

IČ

KUMAN spol. s r.o.

Petrovická 1051/3
733 01 Karviná, Hranice

společnost s ručením
omezeným

60779098

STASEKO PLUS s.r.o.

Kytlická 780
190 00 Praha 9 - Prosek

společnost s ručením
omezeným

25853473

Strojírny a stavby Třinec,
a.s.

Průmyslová 1038
739 61 Třinec, Staré
Město

akciová společnost

47674539

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Pořadí
nabídek

Obchodní firma/název, jméno a
příjmení FO

Sídlo/místo
podnikání/bydliště u FO

IČ

1.

STASEKO PLUS s.r.o.

Kytlická 780
190 00 Praha 9 - Prosek

25853473

2.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038
739 61 Třinec, Staré Město

47674539

3.

KUMAN spol. s r.o.

Petrovická 1051/3
733 01 Karviná, Hranice

60779098
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Odůvodnění přidělení veřejné zakázky uchazeči:
Nabídka vybraného uchazeče - STASEKO PLUS s.r.o. byla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující
splnění kvalifikace, jejichž originály nebo úř. ověřené kopie nebyly doloženy v nabídce
uchazeče a originál či úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy proti škodám
způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky
(dle bodu 5.7.7 Zadávací dokumentace). Nesplnění těchto povinností se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou
součinnost, aby mohla být smlouva v zákonem stanovené lhůtě uzavřena, může zadavatel uzavřít
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít
se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel
uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se
kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele je možno doručit námitku zadavateli podle § 110 odst. 4
zákona, a to do 10-ti dnů ode dne doručení (tzn. od okamžiku uveřejnění na profilu zadavatele)
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Zadavatel děkuje za Vaši účast v zadávacím řízení.

S pozdravem

V Kopřivnici dne ..........................
..........................................
Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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