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

„zákon“))

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
Identifikační údaje veřejné zakázky

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu – projektová dokumentace
2. Rozhodnutí zadavatele
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 1012/2021 ze
dne 15. 11. 2021 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky následujícího dodavatele:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava
258 49 204

3. Odůvodnění výběru
Vzhledem ke skutečnosti, že do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena
pouze jedna nabídka, hodnocení nabídek nebylo provedeno. Doručená nabídka byla pouze
posouzena z hlediska úplnosti.
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Výsledek zadávacího řízení:
Pořadí

1.

Účastník

Sídlo

TECHNICO Opava s.r.o.

IČO

Hradecká 1576/51,
Předměstí, 746 01 258 49 204
Opava

Nabídková cena v Kč bez DPH

4 360 000

Vybraný dodavatel splnil požadavky stanovené zákonem i zadávacími podmínkami.
Vybraný dodavatel je povinen ve smyslu § 105 odst. 3 zákona nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikování podle věty
první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
4. 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.
S pozdravem

Za zadavatele: …………..…..........................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce

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

