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lufinancován prostřednictvím Operačníhoproqramu životníprostředí

Tento

jedná se o zakázku malého rozsahu 2. kategorie mimo režim zákona

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Název zakázky:

Zpracovatel projektové dgkumentace ve stupni DSP
,,Splašková kana!izace a čOV v obci OIdřiš -'Borová"
DSO Oldřlš - Borová
Oldřiš I32, 569 82 p. Borová u Poličky
72o 74 24B
Mgr. Lenka Tlustá a Michal Serafin, jednatelé svazku

Zadavatel:
síd lo:

Ič:
statutární orgán:

rozhodI

usnesením ČlenskéschŮze svazku

o výběru

nejvhodnější nabídky a přidělení shora

uvedené zakázky níŽe uvedenému uchazeČi, jehoŽ nabídka byla vyhodnocena jako nejlevnější, tedy pro
zadavatele nejvýhod nější.

1. Identifikační údaje o vybraném uchazeči, včetně osobních údajů
RECPROJEKT s.r.o.

obchodní název:
právní forma:
místo podnikání:

společnost s ručenímomezeným
Fáblovka 4O4,533 52 Pardubice

26a

IC:

Á

327

Z.Úaaj z nabídky vybraného uchazeče, který byl předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez
uvedená v návrhu smlouvy uchazeČe - Údaj z nabídky vybraného uchazeče L 549 ooor- Kč.

DpH

3. OdŮvodnění zadání zakázky vybranému uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle jediného kritéria stanoveného ve výzvě k podání
nabídky - výše nabídkovéceny včetně DPH. Jako vítězná byla ustanovena nabídka uchazeče č. 3, jehož
nabídková cena byla nejnižší,V celkovém hodnocení byly ceny ostatních hodnocených uchazečŮ vyšší,
proto byli tito uchazeči odmítnuti, resp. se umístil na dalšíchmístech v pořadí úspěšnosti. v prŮběhu
jednání komise žádný jejíčlennezastával odchylný názor od názoru většiny,
Pro úplnost uvádím identifikačníúdaje a nabídkovéceny ostatních hodnocených uchazečŮ.
por.
pořadí
Nabídková cena
Obchodní fi rma/IČ uchazeče
IC
číslo:
bez DPH
uchazeče
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské
1.
4B1 53 362
1 730 000,- Kč
druhá
služby, spol. s r.o.
2.

601 13 111

Multiaqua s.r.o.

1 7B9 000,- Kč

třetí

4. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení
hodnotícíkomise.

POUČenÍ:Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli
do 5 dnŮ ode dne doručeníoznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky. Před uplynutím
lhŮty pro podání námitek a do doby doručenírozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel
uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
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Mgr. Lenka Tlusťá a Michal Serafin, jednatelé svazku
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