Doručeno prostřednictvím
datové schránky
V Pěčíně dne 27. 3. 2020

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Vážení,
tímto Vám oznamuji, že dne 27. 3. 2020 rozhodl zadavatel, Obec Pěčín v rámci výběrového řízení
na zadání veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“) o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na akci:
„ČOV pro ZŠ a MŠ Pěčín – kontejnerová biologická ČOV 40 EO“.
Tímto Vám sděluji analogicky k § 123 odst. 3 ZZVZ následující údaje:

A. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Nabídka č. 1
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

KVIS Pardubice, a.s.
Rosice 151, 533 53 Pardubice, Zelená louka
akciová společnost
4650 6934

Nabídka č. 2
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
akciová společnost
6321 7139

Nabídka č. 3
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

TopolWater s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
společnost s ručením omezeným
2621 2943
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B. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Před samotným hodnocením byly nabídkové ceny posouzeny z hlediska tzv. mimořádně nízké
nabídkové ceny. Hodnotící komise konstatovala, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Hodnocené nabídky byly seřazeny v následujícím pořadí:
Pořadové číslo
nabídky
1.
2.
3.

Nabídková cena
včetně DPH
1 719 143,69 Kč
1 643 468,32 Kč
1 687 950,-

Pořadí
3
1
2

Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka pořadové číslo 2 účastníka BAUSET CZ, a.s.,
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ: 6321 7139.

C. Poučení
Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ postupem mimo
režim ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto
řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový úkon či postup formálně připomínal.
Tímto Vás poučuji, že máte právo podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
které musí být doručeny zadavateli do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň Vás
upozorňuji na to, že se se můžete práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky písemně vzdát, přičemž v takovém případě platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu
k Vám již uplynula. Zároveň upozorňuji, že zadavatel do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek
neuzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.

S pozdravem
Za zástupce zadavatele:
podepsal
Michal Digitálně
Michal Kudrnáč
2020.03.27
Kudrnáč Datum:
16:27:04 +01'00'

………………………………………
Michal Kudrnáč
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