OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU DODAVATELE
na veřejnou zakázku č. P20V00000003 s názvem:

„ÚV Monaco – rekonstrukce střechy“
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jako veřejný zadavatel výše uvedené veřejné
zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení vedeném podle § 53 a násl. zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

rozhodl o výběru dodavatele:

W.H.A. system, spol. s r. o., IČ: 61945251,
se sídlem: Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk,
který předložil nejvýhodnější nabídku. Nabídka splnila všechny požadavky zadavatele.
Nabídková cena činí 6 288 000,- Kč bez DPH.
Identifikační údaje účastníků:
Pořadové
číslo
nabídky
1
2
3
4
5

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
účastníka, IČ a sídlo
M i P spol. s r.o., IČ: 48172511, se sídlem
Riegrova 29, 572 01 Polička
Izoltec hydroizolační technologie s.r.o.,
IČ: 03607585, se sídlem Petlery 64,
431 51 Domašín
W.H.A. system, spol. s r. o., IČ: 61945251,
se sídlem Uničovská 1794/52,
787 01 Šumperk
PF Stavitelství, s.r.o., IČ: 05406595, se
sídlem Divišova 234, 530 03 Pardubice
PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913, se sídlem
Pasecká 378, 539 44 Proseč

Nabídková cena
(bez DPH)
7 814 454,71 Kč
6 546 029,92 Kč
6 288 000, - Kč
8 306 774, - Kč
10 764 369,11 Kč

Odůvodnění:
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla dle hodnotícího kritéria,
tj. ekonomické výhodnosti (nejnižší nabídkové ceny) vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabídka
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vybraného dodavatele po posouzení vyhověla jak požadavkům daným zákonem, tak
požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacím řízení.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat v souladu s § 241 a násl. zákona námitky, které
musí stěžovatel doručit zadavateli 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 vybraným dodavatelem.
Chrudim 20. 4. 2020

Mgr. Ivo Doskočil v. r.
prokurista
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