VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
VZ „Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku“
Zadavatel:

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

Kontaktní osoba zadavatele:

JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ 71332529
Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel v souladu s ust. § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZZVZ), oznamuje výběr dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce bývalé prádelny
na mateřskou školku“.

Nabídku podali tito účastníci:
1.

Bohumínská stavební s.r.o.
se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín
IČ: 29392918

2.

TRE BAU s.r.o.
se sídlem U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 29390150

3.

DRŽIK s.r.o.
se sídlem Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 28657454

Zadavatel si v zadávací dokumentaci v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ vyhradil právo nejdříve
nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného účastníka.
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky,
hodnocenou dle nejnižší nabídkové ceny díla.
Číslo
nabídky
1.
2.
3.

Obchodní název nebo jméno a příjmení
FO účastníka

Bohumínská stavební s.r.o.
TRE BAU s.r.o.
DRŽIK s.r.o.

Nabídková cena v Kč
bez DPH

6.494.437,9.970.370,32
7.939.557,-

Výsledné
pořadí
1
3
2

Zadavatel provedl posouzení nejvýhodnější nabídky– společnosti Bohumínská stavební s.r.o., se
sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918 (nabídka č. 1), která vyhověla
posouzení a zadávací podmínky splnila.
Na základě shora uvedených skutečností rozhodl zadavatel v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce
bývalé prádelny na mateřskou školku“, že vybraným dodavatelem je společnost Bohumínská
stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, a to ve lhůtě podle ust. § 242 odst.
2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 246 odst. 1 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru dodavatele nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Námitky musí být
doručeny zadavateli do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí stěžovateli.
V Havířově dne 23.6.2022
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem
Přílohy:
Zpráva o hodnocení nabídek
Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
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