Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:
ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.

JIH/031514/22/OVZ/Gru
S-JIH/021178/22

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Mgr. Markéta Grünspanová
+420 599 430 452

Datum:

30. března 2022

VZ 60.20

všem dodavatelům, kteří podali el. nabídku
k VZ 67/2022 v zavedeném DNS
- zde -

marketa.grunspanova@ovajih.cz

Oznámení rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení vybraného dodavatele a zrušení
zadávacího řízení
Veřejná zakázka:

67/2022 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 29/386, Ostrava-Hrabůvka

v DNS:

VZ 60.20 DNS "Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih"

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v DNS dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona“)

V souladu s ust. § 141 odst. 3 zákona Vám oznamujeme, že hodnotící komise u shora uvedené podlimitní
veřejné zakázky v souladu s částí I. čl. VIII. odst. 5 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané v DNS ze dne 30. 3. 2022
rozhodla:
1) o vyloučení vybraného dodavatele MeŠ – STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO:

27833828 (elektronická nabídka č. 2) dle § 124 odst. 2 zákona v návaznosti na článek III. odst. 1
Všeobecných obchodních podmínek, vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel neakceptoval objednávku,
a
2) o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona z důvodu, že zanikla účast v zadávacím

řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení a dodavatel, který se umístil, jako druhý v pořadí svou
nabídkovou cenou převyšuje předpokládanou cenu veřejné zakázky.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 241 zákona. Případné námitky je nutné doručit
zadavateli dle § 242 odst. 2 zákona do 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele nebo
doručení dodavateli.
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Bc. Kateřina Gemrotová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
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