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Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Název zakázky:

Zadavatel:
síd lo:
Ič:
statutární orgán:

obchodní název:
právní forma:
místo podnikání:
IC:

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního proqramu životní prostředí

jedná se o zakázku malého rozsahu v uzavřené vÝzvé mimo režim zákona

Zpracovate! projektové dokumentace ve
,,Trhová Kamenice - kanalizace a

Městys Trhová Kamenice
Raisovo náměstí č,p, 4,539 52 Trhová Kamenice
002 71 055
Ing. Iva Dostálová, starotstka

RECPROJEKT s.r.o.
společnost s ručením omezeným
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
260 t4 327

stupni
čov*

DPs

roz h od I 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 včetně osobních údajŮ

Z. Úaa; z nabídky vybraného účastníka, který by! předmětem hodnocení
Předmětem hodnocení stanoveného v oznámení zadávacího řízení byla nabídková cena bez DPH
uvedená v návrhu smlouvy účastníka - údaj z nabídky vybraného účastníka t275 OOO,- Kč.

3. OdŮvodnéni zadáni zakázky vybranému účastníkovi a odmítnutí ostatních účastníků
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle jediného kritéria stanoveného ve výzvě k podání
nabídky - výŠe nabídkové ceny včetně DPH. Jako vítězná byla ustanovena nabídka účastníka č. 2, jehož
nabídková cena byla nejnižší. V celkovém hodnocení byly ceny ostatních hodnocených účastníkŮ vyšší,
proto byli tito ÚČastníci odmítnuti, resp. se umístil na dalších místech v pořadí úspěšnosti. V prŮběnu
jednání komise žádnÝ jejíčlen nezastával odchylný názor od názoru většiny.
Pro Úplnost uvádím identifikačníúdaje a nabídkové ceny ostatních hodnocených účastníkŮ.
poř.

číslo: Obchodní firma /IČ účastníka IČ Nabídková cena bez DPH
pořadí

účastníka

1 IKKO Hradec Králové, s.r.o. 274 82 782 1 419 000,- Kč třetí

3,
VIS - Vodohospodářsko-i nženýrské
služby, spol. s r,o. 4Bl 53 362 l 390 000,- Kč druhá

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

POUČEnÍ: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel nepřipouští.

Trhová kamenice

Ing. Iva Dostálová, starotska
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