ROZHODNUTÍ ZAD AV ATEL E O VÝBĚRU DODAV ATELE
podle ust. § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek

Zadavatel:

II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs N. L.
Veřejná zakázka:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
řízení dle § 52 písm. b) Zákona

I.
Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený Martinem
Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“)
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázku s názvem „II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice –
Brandýs N. L.“, zahájeném v souladu s ust. § 52 písm. b) Zákona odesláním oznámení o zahájení
podlimitního řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.10.2018,
rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení
takto:
vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je:
Strabag a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
II.
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 komise na základě
provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele v souladu se
zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zpráva o hodnocení
nabídek je součástí tohoto oznámení o výběru.

III.
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 tohoto
rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatele. Námitky musí obsahovat náležitosti podle ust. § 244
Zákona.
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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.
V Praze

Středočeský kraj
Martin Herman, radní pro oblast
investic a veřejných zakázek
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