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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky 

 

 

Název zakázky:  

 

Výběr dodavatele v zakázce 

„Oprava vodovodního a kanalizačního řadu – ul. Polská, Trutnov“ 
 

 
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  usnesením představenstva 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     

   Vlasta Valkounová 

právní forma   fyzická osoba podnikající 
sídlem   Michnova 804 

541 01 Trutnov 
IČ:    156 31 397 

 

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

Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH 
z návrhu smlouvy účastníka. Údaj z nabídky vybraného účastníka činí 5 869 748,52 Kč bez DPH. 
 

3. Odůvodnění zadání zakázky vybranému účastníkovi a odmítnutí ostatních účastníků 

Komise posuzovala jednu ze tří podaných nabídek. Zadavatel konstatuje, že nejvhodnější účastník      
v zadávacím řízení je účastník specifikovaný v článku 1 s nejnižší nabídkovou cenou, která je cenou    
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.  

Pro úplnost informací uvádíme identifikační údaje ostatních účastníků včetně jejich nabídkových cen 

MARATONSTAV, a.s. IČ: 005 28 862  nabídková cena  5 921 680,96 Kč bez DPH 

BALEVA stav. s r.o. IČ: 053 16 766  nabídková cena  5 962 915,00 Kč bez DPH 
 

 
POUČENÍ:  

Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na svých www stránkách, přičemž 
den následující zveřejnění je prvním dnem běhu lhůty pro možný podpis smlouvy. Námitky proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel nepřipouští. 
 
 
 
Trutnov, dne 10. 3. 2022  

 
  
 
 

 
 

 
   
Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel 
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