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Rozhodnutí o výběru dodavatele
Zadavatel Město Česká Lípa v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Údržba
vodních toků, nádrží a odlučovačů ropných látek“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vedenou
na profilu zadavatele pod IVZ P22V00000083, na základě posouzení nabídky jediného účastníka
zadávacího řízení a v souladu s usnesením Rady města Česká Lípa 1612/2022 ze dne 11.07.2022
rozhodl
o výběru dodavatele a veřejnou zakázku přidělil dodavateli:

Recovera Využití zdrojů, a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 256 38 955
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně 21% DPH:

2 298 403,00 Kč
2 781 067,63 Kč

Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel na plnění předmětné veřejné zakázky obdržel pouze jedinou
nabídku, neprováděl hodnocení, ale nabídku jediného účastníka zadávacího řízení posoudil z hlediska
splnění podmínek účasti. V této nabídce podané na plnění předmětné veřejné zakázky byly podmínky
účasti splněny, a proto zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

…………………………
Ing. Jitka Volfová
Starostka města
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 241 zákona podat zadavateli námitky nejpozději
do 15dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru dodavatele účastníkovi zadávacího řízení. Námitky
se podávají písemně na adresu zadavatele. Dle § 246 odst. 1 zákona zadavatel nesmí před uplynutím
lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem.
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