OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního
operačního programu
IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
Zadavatel:
Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
e-mail: starosta@nosislav.cz
obecná adresa zadavatele: http://www.nosislav.cz/
adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-nosislav
Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona – územní samosprávný celek
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
JUDr. Petr Navrátil, advokát
Sídlo: Joštova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 774 964 904
e-mail: ak@navratil-advokat.cz
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Zadavatel tímto oznamuje všem účastníků zadávacího řízení, že na základě výsledků
hodnocení provedených hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele předmětné veřejné
zakázky, a to podle nabídky dodavatele č. 5 spol. STAVOS Brno, a.s., se sídlem U Svitavy
1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČ 65277911, která se umístila na prvním místě hodnocení
dle hodnotícího kritérií, kterým byla nejnižší nabídková cena dle DPH.
Výsledky hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny:
Číslo
nabídky

Název uchazeče

Nabídková cena bez
DPH

Konečné pořadí

1

PROSTAVBY a.s.

52,022.990,41 Kč

4.

2

UNISTAV
CONSTRUCTION a.s.

58,869.754,-- Kč

8.

3

VAŠSTAV, s.r.o.

48,799.992,-- Kč

2.

4

Moravská stavební unie MSU s.r.o.

52,549.747,-- Kč

5.

5

STAVOS Brno, a.s.

46,991.079,-- Kč

1.

6

3V & H, s.r.o.

55,949.999,-- Kč

7.

7

PSK Group, spol. s r.o.

50,819.202,-- Kč

3.

8

Stavební firma MATYÁŠ
s.r.o.

54,183.206,-- Kč

6.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele jsou přípustné námitky za podmínek ust. § 241 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb. Námitky musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se
stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po
uzavření smlouvy.
V Nosislavi dne 25.02.2019
Městys Nosislav
Pavel Fröhlich, starosta
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