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Profil zadavatele

Oznámení o výběru dodavatele
Ve věci veřejné zakázky zadávané zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a označené

„Berma řeky Ostravice – komunikace a opevnění“
Vám sdělujeme, že zadavatel rozhodl o výběru dodavatele a za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů
o skutečném majiteli dle § 122 zákona o uzavření smlouvy, s účastníkem zadávacího řízení:
HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 27720161
Nabídková cena:

15.555.555,- Kč bez DPH

Odůvodnění výběru:
K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídková cena bez DPH je nižší. Na
základě této skutečnosti byla nabídka tohoto účastníka vyhodnocena podle výsledku hodnocení nabídek jako
ekonomicky nejvýhodnější.
Popis hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ust. § 119 zákona podle pravidel pro hodnocení nabídek
uvedených v zadávací dokumentaci. Seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH bylo stanoveno
výsledné pořadí.
Číslo
nabídky

1.
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Obchodní firma/název/jméno, jméno a příjmení
dodavatele

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO: 27720161

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

Nabídková cena bez
DPH (v Kč)

15.555.555,-

Výsledek
hodnocení
nabídek
(pořadí)

1.

Společnost Lesostavby – K2 - Bermy řeky
Ostravice – komunikace a opevnění:

2.

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek- Místek
IČO: 45193118

15.683.000,-

2.

K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
IČO: 28573994

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru veřejných zakázek
a kapitálových účastí
POUČENÍ:
V souladu s § 241 a násl. zákona je proti úkonům oznamovaným v tomto dokumentu možno podat námitky do
15 dnů ode dne jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
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Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

