OZNÁMENÍ O VÝBĚRU ÚČASTNÍKA
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:

Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v
Kopřivnici – snížení energetické náročnosti
Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Adresa zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO/DIČ zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

Zadavatel veřejné zakázky, Město Kopřivnice, na základě doporučení hodnoticí komise
veřejné zakázky „Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické
náročnosti“
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení
THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 427
66 991, a tímto Vám své rozhodnutí oznamuje.

Odůvodnění:
Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnoticí kritérium, kterým je ekonomická
výhodnost nabídky.
Stanovení pořadí nabídek bylo provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez
DPH s tím, že nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH určovala nejvhodnější nabídku.
Ostatní nabídky byly seřazeny podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH
vzestupně.
Na základě hodnotícího kritéria uvedeného výše bylo stanoveno pořadí nabídek následovně:
Pořadí

Účastník

Nabídková cena bez
DPH

Číslo
nabídky

1.

MIJO-STAV stavby s.r.o.*

5 251 242,05 Kč

2

2.

THERM, spol. s r.o.

6 146 135,02 Kč

3
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energetické náročnosti“
3.

STASEKO PLUS s.r.o.

4.

Stavos Stavba a.s.

6 328 359 Kč

4

6 497 961,26 Kč

1

*Účastník MIJO-STAV stavby s.r.o. byl ze zadávacího řízení vyloučen.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele Námitky proti rozhodnutí o výběru
dodavatele, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
výběru dodavatele dle § 242 zákona.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
podle § 242 uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
V Brně dne 16. 8. 2019
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