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Věc: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky č. 17/2018 „Rekonstrukce lesních
cest - penetrace" Vám v souladu v souladu s ustanovením § 123 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dále jen „zákon" oznamuje, že se rozhodla na základě ekonomické výhodnosti nabídky přidělit
části veřejné zakázky účastníkovi:

Část č. 1 -17/2018- 01 ÚP 35 Pec pod Sněžkou
Účastník
Poř.
GEOSAN
GROUP
a.s., IČ 28169522
1.
se sídlem U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Cena bez DPH v Kč
25 794 871,56

Délka záruční doby
120 měsíců

Celkem účastník obdržel 100 bodů.
Část č. 2 - 17/2018- 02 ÚP 36 Horní Maršov
Účastník
Poř.
GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522
1.
se sídlem U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Cena bez DPH v Kč
23 891 525,33

Délka záruční doby
120 měsíců

Celkem účastník obdržel 100 bodů.

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o posouzení nabídek a zpráva o hodnocení nabídek.
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Současné Vás v souladu s § 86 odst. 3 zákona vyzýváme k předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií o kvalifikaci, včetně Vašich poddodavatelů, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Dále Vás vyzýváme k předložení údajů o skutečném majiteli ve smyslu § 122 odst. 5 zákona tedy
k předložení výpisu z evidence obdobné evidence údajů o skutečných majitelích nebo:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději 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 dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
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