Veřejná zakázka:
„KANALIZACE A ČOV SMRŽOV“

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejná zakázka

KANALIZACE A ČOV SMRŽOV
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“)
Zadavatel:
Obec Smržov
Smržov 11, 503 03 Smiřice
00269565
Ing. Janem Machátem, starostou obce
+420 603 258 068
info@smrzov.cz

se sídlem:
IČ:
zastoupen:
tel.:
e-mail:

Osoba zastupující zadavatele:
sídlem:
IČ/DIČ:
Zastoupena pověřenou osobou:
Telefon, fax:
E-mail:

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
28806123/CZ28806123
Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
+420 724 689 097
alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce
a v souladu s ustanovením § 122 a 123 zákona, tímto

rozhodl o výběru dodavatele (účastníka):
Pořadové číslo nabídky

1.

Obchodní firma /název/jméno účastníka Stavoka Kosice, a.s.
Sídlo
Kosice 130, 503 51 Kosice
Právní forma
akciová společnosti
IČO
252 75 119
(dále jen „vybraný účastník“)
Zadavatel rozhodl, že vybraným účastníkem k uzavření smlouvy v rámci tohoto zadávacího
řízení je shora uvedený vybraný účastník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější dle výsledku hodnocení nabídek.
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Odůvodnění:
1. ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
V souladu s ustanovením § 123 písm. a) zákona je součástí tohoto Oznámení o výběru
dodavatele také zpráva o hodnocení nabídek, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení o
výběru dodavatele (dále jen „Zpráva o posouzení nabídek“).
Zpráva o posouzení nabídek obsahuje veškeré informace ve smyslu ustanovení § 119 zákona
o provedeném hodnocení nabídek dle pravidel pro hodnocení nabídek stanovených
v příslušné Zadávací dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení a dále v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona. Zprávu o hodnocení nabídek vyhotovila příslušná hodnotící komise a
zadavatel s tímto hodnocením bez výhrad souhlasí a ztotožňuje se s ním.
2. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
V souladu s ustanovením § 123 písm. b) zákona je součástí tohoto Oznámení o výběru
dodavatele také výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který
tvoří přílohu č. 2 tohoto Oznámení o výběru dodavatele (dále jen „Výsledek posouzení
nabídky vybraného účastníka“).
Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka obsahuje veškeré informace ve smyslu
ustanovení § 123 písm. b) bodů 1. až 4. zákona, a to:
1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci,
2. u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a
technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií
kvalifikace,
3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si
je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona,
4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. b)
zákona.
Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka vyhotovila příslušná hodnotící komise a
zadavatel s tímto posouzením bez výhrad souhlasí a ztotožňuje se s ním.
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3. POUČENÍ O LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NÁMITEK A O ZÁKAZU UZAVŘENÍ SMLOUVY
Proti oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky dle ustanovení § 242
odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro
podání námitek proti oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu
s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Hradci Králové dne 15. 11. 2017

Ing. Jan Machát
starosta obce

Ing. Bc. Alena
Zahradníková

Příloha č. 1: Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 2: Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka
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