STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

PR/MS 27/19
CJ MML 182049/19

Kolomazníková/485243497 11.9.2019

V Liberci dne

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikace veřejné zakázky
„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - D“

Zadavatel
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
zastoupený Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel dne 10. 9. 2019 rozhodl o přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Česká 617 – stavební úpravy koupelen - D“ níže
vybranému dodavateli:

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

Pozemní stavitelství s.r.o.
Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec
Společnost s ručením omezeným
27298370
CZ27298370

Nabídka účastníka Pozemní stavitelství s.r.o. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Odůvodnění výběru
V rámci tohoto zadávacího řízení byla podána 1 nabídka účastníka Pozemní stavitelství s.r.o., viz
tabulka níže.

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Účastník
Pozemní stavitelství s.r.o.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
1 902 632 Kč

Pořadí
1.

Tento účastník prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a podmínek stanovených
zákonem pro uzavření smlouvy v plném rozsahu.

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 (zveřejnění na profilu zadavatele).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu s §
243 zákona písemně vzdát.
V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele: ..........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města
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Fax
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IČ
00262978
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