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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  

odbor právních služeb 

oddělení veřejného zadavatele 

 

 

Všem účastníkům zadávacího řízení 

 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 

MCP8 178085/2017  Ing. Věra Jiroušová /222805621 22. listopadu 2017 
SES/OVZ/2017/0074 
 
 

Oznámení o výběru dodavatele 
dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“) 

 

Informace o zadávacím řízení: 

 

Název zadavatele: 
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 

Praha 8, příspěvková organizace 

IČO: 00639524 

DIČ: CZ00639524 

Sídlo zadavatele: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 

jednat jménem zadavatele: 
Ing. Stanislav Hladiš, ředitel 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Název veřejné zakázky: 

 

„Snížení energetické náročnosti některých školských 

objektů MČ Praha 8“ 

 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení  

Evidenční číslo: SES/OVZ/2017/0074 

Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. listopadu 2017 

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ  

 

Název osoby zastupující zadavatele: Městská část Praha 8 

IČO: 00063797 

Sídlo osoby zastupující zadavatele: Zenklova 35/1, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48 
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Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož 

nabídka byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána, je dodavatel: 

BAB mont s.r.o. (IČO: 614 98 858), se sídlem na adrese Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 – Prosek, 

za nabídkovou cenu 21 849 907,60 Kč bez DPH.     

            

 
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele  

Vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel, dle závěrů komise, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení 

v požadovaném rozsahu a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledků hodnocení, rozhodl zadavatel o výběru dodavatele tak, jak je uvedeno výše. 

 

 
Poučení o lhůtě pro podání námitek 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. 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. 

 

 

 

 

         „podepsáno elektronicky“ 

Mgr. Kateřina Hrazánková 

vedoucí odboru právních služeb 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22.11.2017 
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