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Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

dle § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 

Název zadavatele: Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

Sídlo zadavatele:   Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová 

IČO / DIČ zadavatele:          25970399 / CZ25970399 

Zadavatel ve smyslu ZVZ:  veřejný zadavatel 

Osoba oprávněná jednat:  Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka 

E-mail:     reditel@tsmt.cz 

Adresa profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25970399 

www stránky zadavatele:  www.tsmt.cz 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na dodávky 

Forma zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona 

 

Zadavatel veřejné zakázky „Dodávka rolby na elektrický pohon pro úpravu ledové plochy“ zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona, rozhodl v souladu se závěry jednání hodnotící komise ze dne  

13. 5. 2016 a usnesením Rady města Moravská Třebová ze dne 23. 5. 2016, číslo usnesení 66/RMVH/230516 

přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek hodnotící 

komisí, které mu byly předloženy ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, a to uchazeči: 

 

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s.r.o. 

Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28685521. 
 

Odůvodnění: 

Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedeného zadávacího řízení na 

základě kritéria „nejnižší nabídková cena (bez DPH)“ dospěla jmenovaná hodnotící komise v souladu 

s ustanovením § 79 zákona k následujícímu pořadí nabídek: 

 

Konečné

pořadí

p.č.

nabídky

Identifikace uchazeče

(obchodní jméno, adresa sídla)
IČO

Nabídková cena

(bez DPH)

1. 2.
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
28685521 2 596 750,00 Kč      

2. 3.
TRANSTECHNIK CS,spol. s r.o.

Průběžná 3210/80b, Praha 10 - Strašnice
45275718 3 479 000,00 Kč      

3. 1.
PERFECT ICE s.r.o.

Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov
27860221 3 500 000,00 Kč      

 

 

Nabídková cena uchazeče č. 2 je v souladu s § 101 odst. 4 zákona pro hodnocení nabídek snížená o 15 %. 

Původní nabídková cena činí 3.055.000,00 Kč (bez DPH). 
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Zadavatel na základě výše uvedeného hodnocení nabídek rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uvedeného 

uchazeče. 

 

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno na profilu zadavatele, a to 

v souladu s § 81 odst. 4 zákona (a v souladu s ustanovením uvedeným v bodě 19 zadávací dokumentace 

předmětné veřejné zakázky). 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možno podat v souladu s ustanovením §110 odst. 4 

zákona námitku zadavateli, a to do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky. 

 

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána 

jako nejvýhodnější před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle  

§ 110 odst. 4 zákona. 

 

V souladu s ustanovením § 80 odst. 3 zákona je zadavatel povinen umožnit do uzavření smlouvy všem 

uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení pravomocně vyloučeni, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o 

posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy. 

 

Zadavatel tímto činí zároveň výzvu vybranému uchazeči, aby mu v souladu s § 82 odst. 4 zákona poskytnul 

potřebnou součinnost při uzavření smlouvy, přičemž jako kontaktní osobu určuje Ing. Andreje Kašického,  

tel.: +420 733 132 624, e-mail: akasicky@seznam.cz. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy uchazeč doručí na 

adresu Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Ing. Andrej Kašický, Zahradnická 21, 571 01 Moravská 

Třebová. 

 

V Moravské Třebové, dne 26. 5. 2016 

Č. j. 156D/2016 

 
 
 
 
 
 

…………….…………………………………….. 
 Bc. Gabriela Horčíková 

jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
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