Rozhodnutí o výběru dodavatele
Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS

č. j.:

MMP/185795/17

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění
I.

Identifikace veřejné zakázky a identifikační údaje zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS

Zadavatel:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení:
II.

zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP
+ DPS“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 53 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), oznamuje
zadavatel v souladu s ustanovením § 50 ZZVZ všem účastníkům zadávacího řízení, že k uzavření
smlouvy byl zadavatelem vybrán ve smyslu ustanovení § 122 odst. 1 ZZVZ účastník,
Sweco Hydroprojekt a.s.
akciová společnost
IČO 264 75 081
se sídlem Táborská 31, Praha 4, PSČ 140 16.
III.

Odůvodnění výběru:

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena v souladu se zadávacími podmínkami na zadání
veřejné zakázky jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný účastník v předmětném zadávacím
řízení současně prokázal splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených ZZVZ a
zadavatelem v zadávacích podmínkách pro zadání veřejné zakázky a zadavatel tak vybral účastníka
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ k uzavření smlouvy.
IV.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 241 odst. 2 ZZVZ lze proti výběru nabídky podat námitky. Námitky
se podávají písemně a musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel
dozvěděl o domnělém porušení zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření
smlouvy.
V souladu s ustanovením § 243 ZZVZ se může účastník zadávacího řízení práva podat námitky
písemně vzdát. V takovém případě platí, že doručením vzdání se práva podat námitky
zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.
V Plzni dne 25.07.2017
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP
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