MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí

Oznámení o výběru dodavatele
vyhotovené v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon “) k veřejné zakázce s názvem

„Nákup nádob na tříděný odpad"
Systémové číslo zakázky: P22V00000071

Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Trutnov
Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města
V souladu s ust. § 50 zákona, oznamuje zadavatel na základě usnesení Rady města Trutnova
č. RM_2022-957/14 ze dne 25.07.2022, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vybrána, je nabídka společnosti Kricner s.r.o., Nedvědovo
náměstí 283/4, 147 00 Praha 4, IČO 01711229, s nabídkovou cenou 1.201.530 Kč včetně DPH
(dále jen „vybraný dodavatel").
V souladu s § 50 zákona zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje vybraného dodavatele
název
Kricner s.r.o.

•

sídlo
Nedvědovo náměstí 283/4,
147 00 Praha 4

právní forma

IČ

společnost s ručením
omezeným

01711229

odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel byl zadavatelem vybrán na základě posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona bylo
hodnocení nabídek provedeno před posouzením splnění podmínek účasti. Úkony podle zákona
prováděla komise pověřená zadavatelem.
Nabídky byly hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost, tak jak bylo
uvedeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. V rámci ekonomické výhodnosti byla
hodnocena nejnižší nabídková cena v korunách českých včetně DPH. Hodnotící komise seřadila
nabídky dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je
nabídkou nejvýhodnější.
Seznam hodnocených nabídek
Pořadov
é číslo
Název a sídlo účastníka zadávacího řízení
nabídky
2
3
4
5

NAODPAD, s.r.o., Nádražní 158, 549 31 Hronov
HARPA s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha 4
CONTENUR Česká republika s.r.o., Vodní 214,
783 45 Senice na Hané

Celková nabídková
cena v Kč včetně DPH
1.446.676
1.508.870
1.201.530
1.235.410

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky
1.
2.
3.
4.

Název a sídlo účastníka zadávacího řízení
Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha 4
CONTENUR Česká republika s.r.o., Vodní 214,
783 45 Senice na Hané
NAODPAD, s.r.o., Nádražní 158, 549 31 Hronov
HARPA s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

Celková
nabídková
cena v Kč
včetně DPH

Pořadové
číslo
nabídky

1.201.530

4

1.235.410

5

1.446.676
1.508.870

2
3

Vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky a podmínky účasti v zadávacím řízení.
Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241
zákona. Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí být zadavateli doručeny nejpozději
do 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Dle ustanovení § 246 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel nesmí uzavřít smlouvu před uplynutím
lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

V Trutnově dne 26.07.2022

Ing. Vendula Kasperová
vedoucí odboru
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