Váš dopis zn.:
Ze dne:

Doručeno všem účastníkům zadávacího
řízení uveřejněním na profilu zadavatele

Naše zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Michal Štefek
+420 596 657 346
michal.stefek@pod.cz

Datum:

03.03.2020

Povodí Odry, státní podnik

Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel:
IČO:
Název veřejné zakázky:
Číslo VZ dle evidence zadavatele:
Evidenční číslo VZ:
VZ podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky
Profil zadavatele:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
70890021
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
1244
nezadáno
stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
podlimitní
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel tímto v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") oznamuje následující výběr dodavatele:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Odůvodnění výběru:
Vybraný dodavatel, kterému byla přidělena veřejná zakázka, splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena podle hodnotícího kritéria jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Po hodnocení nabídek zadavatel provedl elektronickou aukci podle § 120 a § 121 zákona. Kritériem
hodnocení, jehož hodnoty byly předmětem elektronické aukce, byla nabídková cena v Kč bez DPH.
Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Elektronická aukce proběhla dne 27.02.2020 od 10:00 hodin. Výsledné pořadí nabídek po elektronické
aukci je následující:
Pořadí

Účastníci

1.

Metrostav a.s.
Společnost pro VT Lomná, km 1,900

2.

vedoucí společník a správce společnosti:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
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Konečné celkové
ceny v Kč bez DPH
27 760 050,00 Kč
27 777 777,00 Kč

nabídkové

druhý společník:
TALPA – RPF, s.r.o.
třetí společník:
Rovina stavební a.s.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
O výběru dodavatele rozhodl zadavatel dne 03.03.2020.

.................................................
Mgr. Petr Prešer
vedoucí obchodně-kontraktačního odboru

Digitálně
podepsal Michal
Štefek
Datum:
2020.03.03
10:54:28 +01'00'
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