VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
„Dodávka mantinelů pro OSTRAVAR ARÉNU“

OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU DODAVATELE
§ 53 odst. 6 ve spojení s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
_______________________________________________________________________________

Název zadavatele:
právní forma:
sídlo:
IČ:

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
akciová společnost
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
25911368

Veřejná zakázka:
„Dodávka mantinelůpro OSTRAVAR ARÉNU“
uveřejněna na profilu zadavatele dne 3.9.2018
zjednodušené podlimitní řízení § 53 zákona
Po provedeném hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
vybraného dodavatele zadavatel rozhodl, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka
dodavatele HOKEJ - SPORT CZ, IČ 25916165, se sídlem Třebechovice pod Orebem, Nepasice 109,
PSČ 503 46
•

Výše nabídkové ceny bez DPH

5,894.218,--Kč

Podle § 53 odst. 6 zákona pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele se použijí § 107 až 110
a § 114 až 122 obdobně. Z uvedeného plyne, že při použití zjednodušeného podlimitního řízení
nemusí být součástí oznámení o výběru dodavatele „Zpráva o hodnocení nabídek“ a další údaje
uvedené v § 123 písm. b) zákona, jako je tomu v případě zadávacího řízení v nadlimitním režimu.
V souladu s ust. § 53 odst. 6 věty poslední zákona zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
umožní na jejich žádost nahlédnout do Zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo
její opisy. Termín nahlédnutí do této zprávy stanoví zadavatel bezodkladně poté, co obdrží písemnou
žádost účastníka zadávacího řízení.
Jak bylo uvedeno v Článku VII. VÝZVY k podání nabídek, vyhradil si zadavatel v souladu s § 53
odst. 5 zákona právo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu. Oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
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