Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky /
oznámení o výběru zhotovitele a přidělení zakázky

Název zakázky:

Trutnov – oprava VDJ HSM
evidenční číslo zakázky Z2020-015029

Zadavatel:
sídlo:
IČ:
statutární orgán:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábř. Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
601 08 711
Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel a.s.

Zadavatel rozhodl
dne 27. 7. 2020 usnesením představenstva společnosti o přidělení shora uvedené zakázky níže
uvedenému účastníkovi, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele a byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější.
1. Identifikační údaje o vybraném účastníkovi
Název:
BAK stavební společnost, a.s.
právní forma:
akciová společnost
sídlo:
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, Prosek
IČ:
284 02 758
2. Údaj z nabídky vybraného účastníka, který byl předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveným v oznámení zadávacího řízení je nabídková cena bez DPH uvedená
v návrhu smlouvy účastníka. Údaj z nabídky vybraného účastníka činí 47 600 000,- Kč bez DPH.
3. Odůvodnění zadání zakázky vybranému účastníkovi
Hodnocení nabídky provedla hodnotící komise podle kritéria stanoveného v zadávacích podmínkách,
tedy výše nabídkové ceny. Jako vítězná byla ustanovena nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou
cenou, který současně splnil veškeré podmínky zadavatele.
Cena není mimořádně nízká, nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou
zadavatelem a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou.
V průběhu jednání nezastával žádný člen hodnotící komise odchylný názor od názoru většiny;
zadavatel přijal v plném rozsahu doporučení a závěry komise.

POUČENÍ:
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit ve smyslu § 242
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavateli do 15 dnů ode dne obdržení
rozhodnutí účastníkem. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho doručení účastníkovi.
Před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí
zadavatel smlouvu o dílo s vybraným účastníkem uzavřít.

V Trutnově, 28. 7. 2020

Ing. Josef
Moravec
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Datum: 2020.07.28
11:17:18 +02'00'

Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel a.s.
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