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Zápis z jednání č. 22 Rady m ěsta Králíky ze dne 06.06.2018 
  
 
Elektronicky hlasovali členové Rady m ěsta Králíky:  Jana Ponocná, Mgr. Martin 
Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad. 
 
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnila nadpoloviční většina členů 
prostřednictvím elektronické pošty, RM je tedy usnášeníschopná. RM schválila pořad 
schůze. 
 
 
 
RM/2018/22/331: RM bere na v ědomí postup komise p ři otevírání obálek, p ři hodnocení 

nabídek a p ři posouzení spln ění podmínek ú časti vybraného dodavatele ve ve řejné 
zakázce „Králíky – Intenzifikace ČOV“, popsaný v Protokolu o otevírání obálek a ve 
Zprávě o hodnocení nabídek; 

 
RM schvaluje po řadí nabídek ve ve řejné zakázce „Králíky – Intenzifikace ČOV“, navržené 

komisí ve Zpráv ě o hodnocení nabídek takto: 
 
obchodní firma /  
jméno a p říjmení ÚZŘ: 

nabídková cena bez 
DPH (uvedená v návrhu 

smlouvy):  

pořadí nabídky:  

„Spole čnost Králíky“, kterou tvo ří: 
VCES a.s. (správce spole čnosti) a VODA 
CZ s.r.o. (spole čník) 

68 946 784,72 Kč První 

OHL ŽS, a.s.  69 944 420,60 Kč Druhá  
HOCHTIEF CZ a. s. 72 392 658,00 Kč Třetí 

 
RM schvaluje v souladu s  ust. § 122 odst. 1 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných 

zakázek, v platném zn ění (dále také „ZZVZ“), vybírá ve ve řejné zakázce „Králíky – 
Intenzifikace ČOV“ k uzav ření smlouvy toho ú častníka zadávacího řízení, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn ější podle výsledku hodnocení nabídek. 

 
 Identifika ční údaje ú častníka zadávacího řízení, který byl zadavatelem vybrán k uzav ření 

smlouvy: 
obchodní firma:  „Spole čnost Králíky“, kterou tvo ří: VCES a.s. (správce 

spole čnosti) a VODA CZ s.r.o. (spole čník) 
Společnost vznikla dle Smlouvy o spole čnosti z 30.01.2018; není 
právnickou osobou. 

sídlo:  Vážní 456, Hradec Králové, PS Č 503 41 
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IČ: 26746573 (VCES a.s.) 
25969692 (VODA CZ s.r.o.) 

nabídková cena:  68 946 784,72 Kč bez DPH 
 
RM schvaluje odeslání výzvy k p ředložení doklad ů podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému 

dodavateli prost řednictvím datové schránky; zjišt ění údaj ů o skute čném majiteli 
vybraného dodavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ; nelz e-li zjistit údaje o skute čném 
majiteli postupem podle odst. 4 § 122 ZZVZ, pak k v ýzvě vybranému dodavateli 
k předložení doklad ů dle § 122 odst. 5 ZZVZ; rozeslání oznámení o výb ěru dodavatele 
všem ú častník ům zadávacího řízení „Králíky – Intenzifikace ČOV“, kterým nezanikla 
účast, a to prost řednictvím datové schránky a podepsání smlouvy o díl o se shora 
uvedeným vybraným dodavatelem takto: 

 Zadavatel nesmí uzav řít smlouvu s vybraným dodavatelem p řed uplynutím lh ůty zákazu 
uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. Po uplynutí lh ůty zákazu uzav řít smlouvu jsou 
zadavatel a vybraný dodavatel povinni uzav řít smlouvu bez zbyte čného odkladu. 
Smlouvu je zadavatel povinen uzav řít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. 
Zodpovědný: odbor VTS 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
……….……………. ………………………… 
Jana Ponocná  Mgr. Martin Hejkrlík 
starostka  místostarosta 


