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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence –
úpravy související s PBŘ“
podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

I.

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785 (dále jen
„zadavatel“) zahájil uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele zadávací řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence –
úpravy související s PBŘ“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Zadavatel v předmětném zadávacím řízení na základě usnesení Rady města Brna na schůzi č. R8/141
konané dne 7. 4. 2021
rozhodl o výběru dodavatele a oznamuje
v souladu s § 50 ZZVZ, že vybraným dodavatelem na realizaci výše uvedené veřejné zakázky je
společnost Moravská stavební unie – MSU s.r.o., IČO 48529303, jejíž nabídka byla ve výše
uvedeném zadávacím řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější po vyloučení účastníka
prvního v pořadí a vyhověla všem podmínkám účasti stanovených zadavatelem a zákonným
požadavkům.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
obchodní firma/název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
sídlo: Jižní náměstí 7/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 48529303

II.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější po vyloučení
účastníka prvního v pořadí. Dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené
zadavatelem v zadávací dokumentaci a požadavky dle ZZVZ. Podrobné informace o hodnocení
nabídek jsou uvedeny ve zprávě o hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto oznámení.
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Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a způsobilost
Seznam dokladů:
a)

§ 74 ZZVZ základní způsobilost
- čestné prohlášení ze dne 10. 3. 2021, podepsané Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti

b) § 77 ZZVZ profesní způsobilost
čestné prohlášení ze dne 10. 3. 2021, podepsané Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti

-

c) § 79 ZZVZ technická kvalifikace
1.
2.
3.
4.

5.

III.

čestné prohlášení ze dne 10. 3. 2021, podepsané Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti
a seznamem stavebních prací:
Zateplení budovy pro teoretickou výuku v areálu Jílová 164/36g a doplnění nuceného větrání budovy
Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5 – stavební úpravy
Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
Rekonstrukce a modernizace objektu Jeneweinova 4
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně

POUČENÍ

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele je účastník zadávacího řízení, v souladu s ust. § 241 a násl. ZZVZ,
oprávněn podat zadavateli námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru
dodavatele. Námitky musí splňovat náležitosti stanovené ZZVZ.
Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele na základě výhrady zadavatele učiněné v zadávací
dokumentaci v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ.
Účastník zadávacího řízení se může práva podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
písemně vzdát.
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………………………………….

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor investiční
Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
2

