OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
DODAVATELE
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)
Zadavatel:
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 00000493
Veřejná zakázka: Dodávky dílů - výpalky Platte
Číslo veřejné zakázky v evidenci zadavatele: OVZ/018/3/2021

Zadavatel ve veřejné zakázce v souladu s ustanovením § 122 zákona
Rozhodl
o výběru dodavatele ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona ve prospěch společnosti: STEELCOM CZ, a.s.,
IČO: 25876422.
Pořadí účastníků je v tabulce níže:
Pořadí
Účastník
dle ceny

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Nabídka číslo

1.

STEELCOM CZ, a.s.

838.648,00

2

2.

KOVOK KOPŘIVNICE, s. r. o.

884.272,00

1

Odůvodnění
K výše uvedené zakázce zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem dvě
nabídky. V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem
pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost
nabídky. Ekonomická výhodnost dle § 114 odst. 2 zákona byla hodnocena dle jediného
kritéria, a to nejnižší nabídková cena.
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal účastník STEELCOM CZ, a.s.,
IČO: 25876422. U vybraného dodavatele zadavatel prostřednictvím hodnotící komise
posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, přičemž dospěl k závěru, že
veškeré požadavky zákona a zadavatele dodavatel splnil.
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Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle § 241 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o
výběru dodavatele. Účastník se může rovněž vzdát práva na podání námitek dle § 243
zákona.
Ve smyslu § 53 odst. 5 zákona se považuje toto oznámení za doručené okamžikem
zveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti oznámení o výběru dodavatele podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu
s dodavatelem.
Dne 22.09.2021 Šenově u Nového Jičína zpracovala Ing. Klára Rašková

Dudaš
Roman

Ing. Roman Dudaš
ředitel nákupu a logistiky
na základě plné moci ze dne 1.3.2019

Ing. Radovan Putna
ředitel podniku
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Putna
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Datum: 2021.09.22
14:28:20 +02'00'
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