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Město Králíky Č. J.:  

Velké náměstí 5,  561 69  Králíky EV. Č.:  

 VAŠE ZN./ZE DNE:  

 SPISOVÝ ZNAK:  SK. ZNAK/ LHŮTA:  

 Adresát: STRAN DOKUMENTU: 2 STRAN PŘÍLOH: - 

            VYŘIZUJE: Veronika Sedláková 

           Dle rozdělovníku TEL.: 465 670 753 

            E-MAIL: v.sedlakova@kraliky.eu 

  V Králíkách 08.11.2016 

 
Oznámení o výběru dodavatele 
 

název veřejné 
zakázky: 

Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci 
„Králíky - Intenzifikace ČOV“ 

režim veřejné 
zakázky: 

veřejná zakázka malého rozsahu 

zadavatel  

název: Město Králíky 

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

právní forma: Obec 

IČ: 00279072 

jednající: Janou Ponocnou, starostkou města 

 
Jménem zadavatele oznamuji všem účastníkům zadávacího řízení rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele: 
Zadavatel vybral ve shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu k uzavření smlouvy 
toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 
 
 
Odůvodnění výběru dodavatele: 
 
 Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena 

 

poř
. 
č.: 

obchodní firma / 
jméno a příjmení: 

sídlo / místo 
podnikání: 

právní forma: IČ: nabídková cena 
bez DPH *): 

1. 
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s. 

Praha 8 - Karlín, 
Sokolovská č.p. 45, 
PSČ 18000 

Akciová 
společnost 

26760312 1 850 000,- Kč 

2. 
Sweco 
Hydroprojekt a.s. 

Praha 4, Táborská 31, 
PSČ 14016 

Akciová 
společnost 

26475081 1 289 240,- Kč 

*) celková cena bez daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce 
 
 Pravidla pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše 
bez daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy v nabídce. Hodnotící komise seřadí nabídky 
podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty, uvedené v návrhu smlouvy. 
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 Výsledek hodnocení nabídek, včetně pořadí nabídek 
 
V souladu se stanovenými pravidly hodnotící komise seřadila nabídky podle výše nabídkové ceny bez 
daně z přidané hodnoty, uvedené v návrhu smlouvy, takto: 
 

obchodní firma/název/jméno a příjmení 
uchazeče: 

nabídková cena bez DPH 
(uvedená v návrhu 

smlouvy): 

pořadí nabídky: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 1 289 240,- Kč První 

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 1 850 000,- Kč Druhá 

Podrobné informace o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek, do které zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem účastníkům zadávacího řízení na jejich 
žádost nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy. 
 
 Rozhodnutí o výběru dodavatele odpovídá výsledku hodnocení nabídek hodnotící komise. 

Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo schváleno Radou města Králíky. 
 
 Poučení o lhůtě pro podání námitek: Proti rozhodnutí o výběru dodavatele může účastník 

zadávacího řízení podat námitky. Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel 
doručit zadavateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. 
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele 
uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. 

 
 
 
V Králíkách, dne 08.11.2016 
 
 
 
 
 
….……………………………………… 
Jana Ponocná 
starostka města Králíky 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

- Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Praha 4, 140 16, identifikátor DS i2cegr3 
- D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Soklolovská 45/18, Praha 8, 180 00, identifikátor   
  DS: 96qdr2w  

 
 
 
 
 
Vypraveno dne: viz časový údaj na obálce datové zprávy 
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