Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Název Zakázky:

Výběr zhotovitele v zakázce „Janské Lázně, silnice III/2961
- oprava vodovodu a kanalizace“
Zadavatel:
název:
sídlo:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

IC:

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 účastníkovi, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejlevnější, tedy
pro Zadavatele nejvýhodnější.

1. Identifikační údaje o vybraném účastníkovi
Z&D stavby, s.r.o.
Obchodní název:
Právní forma
Sídlem
IC:

společnost s ručením omezeným
K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov
274 88 055

2. Údaj z nabídky vybraného účastníka, který byl předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveného vloznámení Zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH
uvedená v návrhu smlouvy účastníka. Udaj Z nabídky vybraného účastníka činí 14 976 540,- Kč bez
DPH.

3. Odůvodnění zadání zakázky vybranému účastníkovi a odmítnutí ostatních účastníků
Zadavatel konstatuje, že nejvhodnější účastník v Zadávacím řízení specifikovaný v článku 1 splnil
v plném rozsahu podmínky Zadavatele i zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek (dále
jen Zákon) a je s nejnižší nabídkovou cenou, která je cenou v čase a místě obvyklou a nejedná se o

cenu mimořádně nízkou pro Zadavatele dodavatelem nejvýhodnějším.

Zadavatel se nabídkami účastníků svyšší nabídkovou cenou dále nezabýval a pořadí na dalších
místech nestanovil

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

PoučENÍ:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit ve smyslu § 242
Zákona Zadavateli do 15 dnů Ode dne Zveřejnění rozhodnutí na profilu Zadavatele. Rozhodnutí se

považuje Za doručené okamžikem jeho uveřejnění.

Před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nesmí
Zadavatel uzavřít smlouvu O dílo s vybraným účastníkem.

Trutnov, dne 28. 2. 2019
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