OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

2.

Pojištění města Břeclavi
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

VÝBĚR DODAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona oznamuje, že vybraným
jehož nabídka byla v zadávacím řízení vybrána, byla nabídka společnosti:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

dodavatelem,

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
akciová společnost
47115971
CZ47115971

Nabídka vybraného dodavatele je nabídkou vyhodnocenou podle stanoveného hodnotícího
kritéria jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
3.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU VYBRANÉHO DODAVATELE

Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle ekonomické
výhodnosti vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka ze všech hodnocených
nabídek, neboť obsahovala nejnižší nabídkou cenu bez DPH.
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Zpráva o hodnocení nabídek, ze které vyplývá odůvodnění výběru vybraného dodavatele,
je přílohou tohoto oznámení. Přílohou tohoto oznámení je rovněž výsledek posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele.

4.

POUČENÍ

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.
Účastník zadávacího řízení se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele písemně vzdát.

5.

PŘÍLOHY

1. Zpráva o hodnocení nabídek
2. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
V Břeclavi dne 20.01.2022
Bc. Svatopluk
Pěček
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