Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí, odbor RMÚP
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel Město Vrchlabí v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Vrchlabí –
Krkonošská ulice – II. etapa“ tímto oznamuje dodavatelům, že na základě hodnocení
nabídek provedeného pověřenou hodnotící komisí rozhodl o výběru vybraného
dodavatele takto.

Seznam hodnocených nabídek
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma:
COLAS CZ, a. s.
Sídlo:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
26177005
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma:
M – SILNICE a. s.
Sídlo:
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
42196868
Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně od nejnižší
nabídkové ceny po nejvyšší a byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
1. nabídka poř. č. 2 – M – SILNICE a. s.

28 961 919,63 Kč

2. nabídka poř. č. 1 – COLAS CZ, a. s.

33 539 718,- Kč
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Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Vybraným dodavatelem je dodavatel M – SILNICE a. s. podávající nabídku poř. č. 2.
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle
jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH tj. vybraný
dodavatel nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč
bez DPH.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma:
M – SILNICE a. s.
Sídlo:
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
42196868
Poučení
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky, které musí být
doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, přičemž v souladu s
§ 53 odst. 5 zákona se v tomto případě považuje oznámení za doručené všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem.
Čerčany, dne
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