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Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148, Frýdek
Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MMFM 65890/2021
MMFM_S 5656/2021/OZVZ/ČechS
Ing. Simona ČECHOVÁ
558609265
cechova.simona@frydekmistek.cz
11.05.2021

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Číslo veřejné zakázky:
Název akce:

P21V00000020
Dům čp. 689, ul. Anenská – rekonstrukce a oprava vnitřních
instalací

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zadavatel:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Zadavatel ve shora uvedeném zadávacím řízení
rozhodl usnesením Rady města ze dne 11.5.2021 o výběru dodavatele,
a v souladu s § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím
řízení vybrána, je nabídka společnosti:
Společnost „Hybner – sdružení“ (vedoucí společník Zdeněk Hybner, druhý společník
Ing. Martin Hybner), Kosmická 1723/2, 70800 Ostrava, IČ 15495809.
1. Seznam hodnocených nabídek
č.

Účastník

1

Společnost
„Hybner –
sdružení“
(vedoucí
společník
Zdeněk Hybner,
druhý společník
Ing. Martin
Hybner)

Sídlo

Kosmická
1723/2,
70800
Ostrava
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IČ

Cena v Kč bez
DPH

Cena v Kč s DPH

15495809

5.458.256,00

6.276.994,40
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2. Popis hodnocených údajů z nabídek s odůvodněním (popis hodnocení jednotlivých
nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při
hodnocení v jednotlivých kritérií hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek
Nabídka vybraného uchazeče vyhověla jak zákonným požadavkům, tak požadavkům stanoveným
zadávací dokumentací. Vzhledem k tomu, že byla doručena jediná nabídka, nebylo provedeno
hodnocení.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. a)
zákona. 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 zákona.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ
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