OZNÁMENÍ
o rozhodnutí o výběru dodavatele
Identifikace zadávacího řízení
Částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí – II. etapa
vedené dle §53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění novel (dále
též jen „Zákon“)
Zadavatel
Univerzita Hradec Králové
se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové 3, PSČ 500 03

Zadavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky na základě jednomyslného doporučení
komise (Zpráva z hodnocení a posouzení nabídek ze dne 10.11.2020) rozhodl dne 10.
11. 2020 o výběru ve prospěch dodavatele:
Účastník č. 2 ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381
sídlem: Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové

neboť splnil veškeré požadavky zadavatele a v rámci hodnocení se jeho nabídka stala
nejvýhodnější.
Pro tuto zakázku byly podány 2 nabídky, účastník č. 2 ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381
vzešel z hodnocení vítězně.
Vybraný dodavatel bude vyzván k předložení dokladů před uzavřením smlouvy.
Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil podle § 53 odst. 5 Zákona právo uveřejnit
toto oznámení na profilu – jeho uveřejnění je tedy považováno za doručení všem
účastníkům zadávacího řízení.
Jako odůvodnění tohoto výběru zadavatel na následující straně přikládá výtah ze Zprávy o
hodnocení a posouzení, z něhož je zřejmý průběh hodnocení a přidělení bodů.
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Výtah ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
„Zadavatel ….. hodnotí podle pravidel uvedených v ZD, tj.;
Ad A) Nabídkové ceny uvedené v návrhu obchodních podmínek:
Účastník
Nabídková cena v Kč bez
DPH
Č. 1 Stavrecon Pardubice s.r.o.
5 124 221,58
Č. 2 ERAMONT s.r.o.
4 689 341,00

Počet bodů
77,79
85,00

Ad B) hodnocení pozice stavbyvedoucího
Počet předložených
zkušeností, které
odpovídají požadavkům

Účastník
č. 1 Stavrecon Pardubice s.r.o.;
stavbyvedoucí Pavel Dubánek
č. 2 ERAMONT s.r.o. – stavbyvedoucí
Ing. Martin Dohnal

Počet bodů
za kritérium

5

15

5

15

Celkové hodnocení:
Počet bodů celkem
(za obě kritéria)

Pořadí

č. 1 – Stavrecon Pardubice s.r.o.; IČO:
05925801

92,79 (77,79+15)

2.

č. 2 – ERAMONT s.r.o.; IČO: 26001381

100 (85+15)

1.

Účastník

…………….

Komise se shoduje, že požadovaná kvalifikace a způsobilost účastníka č. 2 je
bezvadně prokázána.
Komise konstatuje, že účastník č. 2 doložil a splnil vše požadované, nacenil všechny
položky.
Komise tedy jednomyslně doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru účastníka
č. 2 pro tuto VZ.“
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