MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 07. 12. 2020
Vyřizuje: Ing. Hana Kaspřáková

Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČO:

MUBO/31667/2020/INV/Ka
Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu
BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZZVZ) oznamuje zadavatel výběr dodavatele, jehož nabídku zadavatel vyhodnotil jako ekonomicky
nejvýhodnější a rozhodl o výběru dodavatele společnosti:
SolidSun, s.r.o.
Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:02258129
Odůvodnění: Kritériem pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a je
hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Při hodnocení nabídek komise vycházela z
celkově nabídnuté ceny dodavatelem pro předmět nabídky, která je pevně dána. Při posouzení
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou byl shledán značný rozdíl u některých položek
s předpokládanou cenou veřejné zakázky a nabídkovou cenou účastníka zadávacího řízení. Na
základě výzvy zadavatele, odpověděl účastník zadávacího řízení, že došlo k překlepu a cenu
nemůže garantovat. Z tohoto důvodu byla společnost LUNEK, s.r.o., IČ:27684849 z posouzení a
hodnocení vyloučena. Po doporučení hodnotící komise vyloučit účastníka s nejnižší nabídkovou
cenou, bylo komisí provedeno posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení druhého v pořadí
SOLIDSUN s.r.o., IČ:02258129. Na základě provedeného hodnocení a posouzení nabídky
vybraného dodavatele konstatovala hodnotící komise, že nabídka splňuje všechny zadávací
podmínky a doporučila zadavateli po doložení dokladů o kvalifikaci uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

Poučení: Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se
zadáváním veřejné zakázky vznikla újma (dále jen “stěžovatel”). Námitky musí být doručeny
zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona
zadavatelem. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti oznámení o výběru dodavatele.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

