OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Snížení energetické

náročnosti budovy MŠ
Milín – technická zařízení“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu
Životní prostředí pro období 2014-2020 (verze 6, znění účinné od 1. 5. 2017).
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Právní forma:

Obec Milín
11. května 27, 262 31 Milín
Ing. Pavel Nekl, starosta
00242730
CZ00242730
obec
(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno
25597001
CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
E-mail:

Ing. Roman Bielak
+ 420 731 193 745, + 420 515 917 653
+ 420 515 917 660
bielak@grantika.cz
(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

Příloha tohoto oznámení:
- Rozhodnutí o výběru dodavatele

Ve věci zadávacího řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel v souladu s ustanovením § 50
ZZVZ
OZNAMUJE,
že k realizaci veřejné zakázky zadavatel vybral dodavatele:
Pořadové číslo nabídky

1

Obchodní firma

S.V.A. spol. s r.o.

Sídlo

Pramenná 3, 148 00 Praha Kunratice

Právní forma

112 - Společnost s ručením omezeným

IČ

18626467

jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.
ODŮVODNĚNÍ
Nabídka vybraného dodavatele vyhověla jak zákonným požadavkům, tak požadavkům stanoveným
zadavatelem v zadávacím řízení, tzn., splnila veškeré podmínky účasti.
VÝHRADA UVEŘEJNĚNÍ NA PROFILU
Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ v čl. XVII. zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na
profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele.
V takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jeho uveřejnění.

POUČENÍ
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Brně dne 21. 06. 2017
Za zadavatele – Obec Milín:
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Roman Bielak
Vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci
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