
 

 

 
Ostrava, 12. 10. 2016 

 
 
 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 

Ve věci zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných zakázkách“, s názvem 
 
„Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou a otočným ramenem pro ruční 

umývání vozovek“ 
 

z pověření zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, IČ: 000 97 381, v souladu s ust. § 81 
odst. 5 ZVZ sděluji, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s uchazečem: 
 
 
1. 
Název:    A-TEC servis s.r.o. 
Sídlo:                     Příborská 2320, Místek, 738 01 Frýdek – Místek 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČ:                          253 57 069 
 
 
Pořadí nabídek ostatních uchazečů: 
 
2. 
Název:    Unikont Group s.r.o. 
Sídlo:                     Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČ:                         411 93 113 
 
 
Výsledek hodnocení nabídek: 
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil základním kritériem hodnocení ekonomickou výhodnost 
nabídky. Zadavatel stanovil jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, kterým stanovil váhy v procentech 
podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100 %. Celkové 
hodnocení bylo provedeno bodovací metodou tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle 
dílčích kritérií byla vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných 
vážených bodových hodnot u jednotlivých nabídek bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty a zároveň 
splnila všechny podmínky a požadavky zadavatele vyplývající ze zadávací dokumentace. Nejvyšší 
hodnoty bodů dosáhla nabídka uchazeče A-TEC servis s.r.o., se sídlem Příborská 2320, Místek, 738 01 
Frýdek – Místek, IČ: 253 57 069. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Uchazeč Celkový počet bodů Pořadí 

 
1. Unikont Group s.r.o. 87,9 2. 

 
2. A-TEC servis s.r.o. 100 1. 

 
 
 
 
 
 
v zastoupení zadavatele 
Mgr. Jakub Vyroubal 
 
 
 
POUČENÍ: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 10 dnů ode dne jeho doručení námitky dle § 110 odst. 4 
zákona o veřejných zakázkách s tím, že v uvedené lhůtě musí být námitky zadavateli doručeny. 
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek  uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 1 zákona o 
veřejných zakázkách.  
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