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Rozhodnutí dle §122 ZZVZ / oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ
Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:
vyř.:
č.j.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
72053119
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Mgr. Markéta Pěčková

tel.
email:

3118/21/SÚSPK-P

377 172 411
marketa.peckova@suspk.eu

Veřejná zakázka:
Nákladní automobil N2 (12 t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
5 180 000,00 Kč
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu N2 (12t) s pracovní plošinou.
Předmět plnění VZ:
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

dosud není (ZPŘ)
P21V00000078

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele vč.seznamu dokladů, kterými vybraný
dodavatel prokazoval kvalifikaci
Vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci je uvedený v Protokolu o posouzení splnění
podmínek účasti, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí
Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení rozhodl, že vybraným
dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je společnost:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

1

IČO

ANO 48361437

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč bez
DPH

AUTO HELUS s.r.o.

Luční 168/32, 301 00 Plzeň

5 149 000,00 Kč

Odůvodnění
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky a požadavky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky zákona. Zadavatel vybral nabídku shora
uvedeného účastníka tak, jak odpovídá doporučení hodnotitelů jmenovaných zadavatelem pro hodnocení nabídek
a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, když na základě provedeného hodnocení nabídek byla
nabídka vybraného dodavatele v souladu se zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podle ust. § 241 a násl. Zákona podat námitky.
Námitky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele. Námitky musí obsahovat náležitosti podle ust. § 244 Zákona.
Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli. Doručením vzdání se práva
podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení uplynula.
Přílohy:

Zpráva o hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ, č.j.:
Protokol o posouzení splnění podmínek účasti dle § 39 odst.4
ZZVZ č.j.:

Datum vyhotovení:

3009/21/SÚSPK-P
3084/21/SÚSPK-P
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