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30.08.2022

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:

P22V00000094
Výměna oken Žirafa – IC FM

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 30.8.2022 o výběru dodavatele,
a v souladu s § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím
řízení vybrána, je nabídka společnosti:
S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald, IČ: 26830272.
1. Seznam hodnocených nabídek
č.

1

Účastník

S-O-D Holding
s.r.o.

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

Sídlo
Podlesní
1827,
735 41
Petřvald u
Karviné

IČ

Cena v Kč bez
DPH

Cena v Kč s DPH

26830272

7.777.888,00

9.411.244,48

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100
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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

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz
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