Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1907/ML

Vyřizuje: Bc. Löfflerová/354 922 345

Mariánské Lázně 30. 11. 2020

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Evid. Číslo ve VVZ:
Název veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000041
Z2020-031046
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních
- PD
Veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)
otevřené řízení (§ 56 ZZVZ)
nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ

Město Mariánské Lázně
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061

Město Mariánské Lázně, jako zadavatel veřejné zakázky, rozhodlo o výběru dodavatele společnosti

Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 02463245,
jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle výsledku hodnocení nabídek.
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Nabídka společnosti Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Polo, 612 00 Brno, IČO 02463245,
je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, dle kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Nabídka tohoto účastníka
splnila všechny požadavky kladené na ni v zadávací dokumentaci, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení. Podrobné hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení je uvedeno v přílohách tohoto
Oznámení, viz Zpráva o hodnocení nabídek a Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.
Z uvedených důvodů zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele.
Poučení o opravném prostředku
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky dle ust. §241 ZZVZ. Námitky proti rozhodnutí
o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele.
Dle ust. § 246 odst. 1 písm. a) ZZVZ nesmí zadavatel uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek
proti rozhodnutí o výběru dodavatele.
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
Příloha:
Zpráva o hodnocení nabídek, vč. Přílohy č. 1 – Přehled hodnocených referencí
Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
1

