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Zadavatelé:

Statutární město Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Teplárny Brno, a. s.

Název veřejné zakázky:

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"

zadávaná v užším řízení podle ust. 5 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHOPNĚJŠÍ NABÍDKY

dle ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ")

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4, IČO: 65993390, 
Dopravní podnik města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 
25508881 a Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 

46347534 (dáte jen „zadavatel") zahájil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku 

veřejných zakázek užší zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Tramvaj Plotní - 
soubor staveb - etapa 2-4" (dále jen „veřejná zakázka").

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení v souladu s ust § 81 ZVZ

rozhodl a oznamuje své rozhodnutí

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

w

ICONázev (obchodní firma) Sídlo

Olomoucká 704/174 

Černovice 

627 00 Brno

„Výstavba tramvajové tratě Plotní", 

vedoucí společník: IMOS Brno, a.s.
25322257
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Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla předmětem hodnocení:

Seznam uchazečů

Vedoucí

společník
IČONázev (obchodní firma) Sídlo

Burešova 938/17 

Veveří 

602 00 Brno

OHLŽS, a.s. 46342796
„Tramvaj Plotní - OHL-FIRESTA"

Olomoucká 704/174 

Černovice 

627 00 Brno

IMOS Brno,
„Výstavba tramvajové tratě Plotní" 25322257

a.s.

Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek:

Konečné pořadí 

nabídky

Obchodní firma / označení uchazeče Nabídková cena 

(Kč bez DPH)

Výstavba tramvajové tratě Plotní"1. 1.197.447.545,43

„Tramvaj Plotní - OHL-FIRESTA"2. 1.344.445.855,-

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat 

zdůvodněné námitky podle ust. § 110 odst. 4 ZVZ. Případné námitky musí být 

doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel 

v souladu s ust. § 82 odst. 1 ZVZ nesmí před uplynutím fhůty pro podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu 

s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Uchazeč se rovněž 

může vzdát práva na podání námitek dle ust § 110 odst. 8 ZVZ. Případné 

námitky nebo vzdání se práva na podání námitek musí být doručeny na adresu 

zástupce zadavatele, společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 

1, 602 00 Brno.

Poučení:

V Brně dne 21.11. 2017
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