OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky
Přestavba holobytů č.p. 179 ve Vintířově
(dále též „VZ“)

Zadavatel
Obec Vintířov
se sídlem Vintířov 62, 357 44 Vintířov
zastoupený Jiří Ošecký, starosta obce Vintířov
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti KV Realinvest, s.r.o., Chebská 204/71,
360 06, Karlovy Vary, IČO: 29113903.
V souladu s § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:




identifikační údaje vybraného dodavatele:
název

sídlo

právní forma

KV Realinvest, s. r. o.

Chebská 204/71, K. Vary
360 06

společnost s ručením
omezeným

odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Hodnotící komise hodnotila nabídky všech uchazečů podle jediného hodnotící kritéria, kterým byla
nejnižší nabídková cena bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel KV Realinvest, s. r. o.,
uvedl nejnižší nabídkovou cenu ve výši 7.226.279,01 Kč bez DPH byla jeho nabídka vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.
Hodnotící komise dále posoudila úplnost nabídky. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v provedení
kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Komise se, po posouzení nabídky
účastníka, jednohlasně usnesla na skutečnosti, že je jeho nabídka je úplná.
Vybraný dodavatel dle výše uvedených skutečností splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a byl
vybrán dle §122 ZZVZ.
V souladu s ust. § 53 odst. 4 si zadavatel vyhradil možnost doručovat účastníkům zadávacího řízení
dokumenty prostřednictvím profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele tak bude uveřejněno na
profilu zadavatele a nebude doručováno prostřednictvím poštovních služeb. Okamžikem doručení
oznámení všem účastníkům je okamžik uveřejnění na profilu.

Poučení

1

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel umožní všem účastníkům zadávacího řízení seznámení s celým obsahem zprávy o
hodnocení nabídek podle ustanovení § 53 odst. 6 ZZVZ.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.
Ve Vintířově, dne 06. 03. 2017

------------------------------------------Jiří Ošecký

Jiří
Ošecký
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starosta obce Vintířov

