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Oznámení o výběru dodavatele 

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,             

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a označené „Rekonstrukce 

násosek Důlňák - Les“ Vám sdělujeme, že zadavatel rozhodl o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy za 

podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle ust. § 122 zákona, s účastníkem 

zadávacího řízení: 

 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

sídlo:                 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

právní forma:    společnost s ručením omezeným 

IČO:    150 53 695  

Nabídková cena bez DPH: 24.298.003,52 Kč 

 

Odůvodnění výběru:  

K uzavření smlouvy byl vybrán účastník zadávacího řízení, jehož nabídková cena bez DPH je nejnižší. Na 

základě této skutečnosti byla nabídka tohoto účastníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek. 

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.  

 

 

 

 

   

   

                       Profil zadavatele  

   

   

   

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/044384/18/VZKU/Rich 

Sp. zn.: S-SMO/353413/17/VZKÚ/8 

  

Vyřizuje: Ing. Kateřina Richterová 

Telefon: +420 599 442 018 

E-mail: krichterova@ostrava.cz 

  

Datum: 23.01.2018 
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Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, jméno a příjmení dodavatele 
Nabídková cena        
bez DPH (v Kč) 

Výsledek 
hodnocení 

nabídek 
(pořadí) 

1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 24.298.003,52 1. 

2. HYDROSPOR spol. s r.o. 27.263.575,63 3. 

3. Hakov, a.s. 28.466.286,19 4. 

4. KUNST, spol. s r.o. 26.737.789,54 2. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí  

 

 

 

 

POUČENÍ: 

V souladu s ust. § 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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