OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
DLE USTANOVENÍ § 50 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava
přednádražního prostoru

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené
podlimitní
řízení
podle
zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo zadavatele:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ zadavatele:

00 25 46 57

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE
Obchodní firma:

KGS legal, s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČ:

06295525
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Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána na základě usnesení
rady města ze dne 11.9.2018, je dodavatel VIDEST s.r.o., se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice.
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU VYBRANÉHO DODAVATELE
Vzhledem k tomu, že dodavatel, jehož nabídka byla v rámci hodnocení dle jediného kritéria
hodnocení „nejnižší nabídková cena“ vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, byl ze
zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona vyloučen, rozhodl zadavatel o
výběru dodavatele VIDEST s.r.o., jehož nabídka se v rámci hodnocení dle hodnotícího kritéria
hodnocení „nejnižší nabídková cena“ umístila jako druhá v pořadí, a současně splnila podmínky
účasti v zadávacím řízení v požadovaném rozsahu.
POUČENÍ O LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NÁMITEK
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
V Praze dne 11. 9. 2018
Digitálně podepsal

Mgr. Miroslav Mgr. Miroslav Kučerka
Datum: 2018.09.11
Kučerka
23:11:55 +02'00'
za statutární město Karlovy Vary
KGS legal s.r.o.
Mgr. Miroslav Kučerka
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