
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
 

ZADAVATEL: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
Sídlem: nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov   
Zastoupený: Ing. Josefem Moravcem – prokuristou a ředitelem a. s.  
IČ: 601 08 711 
        

všem účastníkům zadávacího řízení 
 
 
 
 
 

 
V Trutnově, dne 22. 1. 2020 

 
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Janské Lázně – Duncan – gravitační splašková kanalizace 
a přeložka vodovodního řadu“  
 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 
53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Zveřejněná 
dne 18.12.2019, na profilu zadavatele 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  
 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle § 53 zákona, Vám tímto v souladu s ust. § 50 zákona oznamuje, že rozhodl o 
výběru dodavatele, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Tímto dodavatelem je: 
 
 
název vybraného dodavatele: Z&D stavby, s.r.o. 
sídlo:    K Bělidlu 568, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 
IČ:    274 88 055 
Nabídková cena bez DPH: 15 986 077,00 Kč 

 
 

 Tabulka celkového pořadí nabídek 

Pořadí Název účastníka Adresa účastníka 
IČ 
 

Nabídková 
cena v Kč bez 

DPH 

1 AQUAVIT spol. s r.o. 
Rudolfa Frimla 856 
54101 Trutnov 

465 06 527 16 207 723,77 

2 Z&D stavby, s.r.o. 
K Bělidlu 568 
541 02 Trutnov 4 

274 88 055 15 986 077,00 

 
Hodnocení nabídek proběhlo podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel ekonomickou výhodnost 
nabídek hodnotil podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
 
 
 
 



Odůvodnění výběru vybraného dodavatele: 
Zadavatel vyhodnotil nabídky s výše uvedeným výsledkem podle ekonomické výhodnosti nabídek. 

Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotil podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel 
posoudil nabídku vybraného dodavatele z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel rozhodl na základě 
posouzení a hodnocení nabídek, a dále na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s., které proběhlo korespondenčně, že nejvhodnější nabídku podal vybraný 
dodavatel Z&D stavby, s.r.o., IČ 274 88 055. Na základě tohoto posouzení a hodnocení nabídek 
zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
 
 
 
S pozdravem,      

    
 
 
 

            
              
……….……………………………………....................................... 

       podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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