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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

 

Název zakázky:  

 

Výběr dodavatele v zakázce 
„výměnná kontejnerová cisternová sací nástavba“ 

 
Zadavatel: 

název:  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
sídlo:   nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov 
IČ:   601 08 711 
statutární orgán:   Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel 
   
 

r o z h o d l  usnesením představenstva společnosti o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení shora 

uvedené zakázky níže uvedenému dodavateli, jehož nabídka byla pro zadavatele nejvýhodnější. 
 
 
 
1. Identifikační údaje o vybraném dodavateli     

obchodní název: IBOS a.s. 

právní forma:   akciová společnost 
sídlem:   Hlinská 694/2b 

370 01 České Budějovice 4 
IČ:   274 27 889 
 

 
2. Údaj z nabídky vybraného dodavatele, který byl předmětem hodnocení  

Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH 
z návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení, která činí 1 298 300,- Kč bez DPH. 
 
 
3. Odůvodnění zadání zakázky vybranému dodavateli a odmítnutí ostatních účastníků 

Komise posuzovala jednu ze dvou podaných nabídek. Zadavatel konstatuje, že nejvhodnější dodavatel     
v zadávacím řízení je dodavatel specifikovaný v článku 1. Vítězný dodavatel není účastníkem s nejnižší 

nabídkovou cenou. Účastník s nižší nabídkovou cenou byl ze zadávacího řízení vyloučen, neboť nesplnil 
technické podmínky, parametry a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

Ceny obou účastníků však byly téměř totožné; rozdíl v ceně zakázky činí 0,07 % v neprospěch 
zadavatele. Zadavatel dále konstatuje, že se jedná o cenu v čase a místě obvyklou a nejedná se         
o cenu mimořádně nízkou. 

V průběhu jednání žádný člen hodnotící komise nezastával odchylný názor od názoru většiny.  
 

 
 
POUČENÍ:  

Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na www stránkách zadavatele, 
přičemž den následující zveřejnění je prvním dnem běhu lhůty pro možný podpis smlouvy. Námitky 
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel nepřipouští. 
 
 
 

Trutnov, dne     
  
 
 
 
 

 
   
Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel 
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