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Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

*MUSPX029QDDX*

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 32348/2021
Naše sp. zn.: 978/2021 RUI/EVZA
Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 19. 3. 2021

Oznámení o výběru dodavatele
Veřejná zakázka: Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk – stavební práce
Na základě rozhodnutí zadavatele Vám tímto v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, oznamujeme, že vybraným dodavatelem na realizaci výše uvedené
veřejné zakázky je:
název

sídlo

právní forma

IČO

Prumhor

Rapotín 824

spol. s r.o.

47153903

Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách. Hodnotícím
kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Vybraný dodavatel předložil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku – v součtu jednotlivých kritérii získal nejvíce bodu - měl nejnižší
nabídkovou cenu ve výši 7 495 000 Kč bez DPH a druhou nejnižší cenu za servis a údržbu
výtahu ve výši 2 400 Kč bez DPH.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona
o zadávání veřejných zakázek. 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 o zadávání
veřejných zakázek.
Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo schváleno RM dne 18.3.2021 usnesením č. 2801/21.

Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta
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