OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky

Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Novostavba
pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek do

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona
služby
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
500 000 Kč bez DPH
13.01.2021

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedeno v součtovém režimu s veřejnou zakázkou malého rozsahu na
služby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“- projekční práce, jejíž součástí bylo i
zajištění autorského dozoru nad stavbou.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Datová schránka:
Zástupce:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
6xmbrxu
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města Městského
úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

2. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel tímto v souladu s §50 Zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vybrána, byla nabídka účastníka č. 1 Ing. arch. Václav Zůna,
se sídlem Nemocniční 49, 352 01 Aš.
Zadavatel dále uvádí:




identifikační údaje vybraného dodavatele
Název

Sídlo

Právní forma

Ing. arch. Václav Zůna

Nemocniční 49, 352 01 Aš

Fyzická osoba

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

Číslo
Pořadí nabídky

1

Název účastníka

Ing. arch. Václav
1 Zůna

IČO
72202327

Nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH za 1 hodinu výkonu AD
[100 %]
Kč
přepočet* (%)
1 000,100

Hodnocení
(0-100 %)

(jednotky)
[váha kritéria]
* přepočet v rámci kritéria

Odůvodnění
Nabídka účastníka č. 1 Ing. Arch. Václav Zůna, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a splnila
veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla vyhodnocena
jako nejvhodnější.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
V Sokolově, dne 27.01.2021
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Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:

Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
27.01.2021
16:14
Renata Oulehlová,
starostka

