Obec Radošovice
Radošovice, Radošovice 6; 386 01 Strakonice

Určeno všem dotčeným zájemcům
a všem účastníkům
uvedeného zadávacího řízení
obdobně dle § 123 zákona o zadáváni veřejných zakázek

K uveřejnění na profilu zadavatele

Radošovice

23,01,2017

Zadávaná zakázka - stavebni práce:

Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice
Zakázka financovaná s podporou EFRR - akce Operačniho programu Životni prostředi
Ev, Č, VZ: nepřiděleno - jednoduché řízení k zadání zakázky dle pravídel OPŽP mímo režimu zákona o veřejných zakázkách Č, 134/2016 Sb,
v aktuálním znění

Oznámení zadavatele

o výběru nejvýhodnější

nabídky

poskytnuté obdobně dle § 50 účastníkům zadávacího řízení uveřejněním na profilu zadavatele [ve smyslu § 53 a odst. 5] zákona o veřejných
zakázkách Č, 134/2016 Sb, v aktuálním znění
V zadávacím řízení na plnění veřejné stavební zakázky malého rozsahu Snížení energetické
byly hodnoceny nabídky předložené dodavateli očíslované podle pořadí doručení nabídek:

náročnosti·

kulturní dům Radošovice

Údaje o nabídce
dodavatel - účastník zadávacího řízení
1.i GARANTSTAV stavební Strakonice s, r, o, (IČ 28148258), Řepice 138, 386 01 Strakonice
21 VKS stavební s, r, o, (IČ 26101262), Na Dubovci 140,38601 Strakonice
31 DV stav s, r. o, (IČ 28142551), Riegrova 1782/13, 370 01 České Budějovice
41 STAVEBNí SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o, (IČ: 45023522), Komenského 373,38601 Strakonice
51 HMpro cz s, r, o, (IČ 24801224), Černokostelecká 938/8,10000 Praha 10 - Strašnice
61 ŠVEC s, r. o, (IČ 26111586), Stará Dobev 8, 39701 Pisek
71 SALVETE, spol. s r. o. (IČ: 45023786), Písecká 506, 386 01 Strakonice

Č,

Nabídky byly v souladu se zadávacími podminkami vyhodnoceny dle základniho hodnoticího kritéria nejnižši nabídková cena, dle kterého hodnoticí komíse doporučila zadavateli pořadí dle výhodnosti nabidek:
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Údaje o nabídce

Nabídková cena [Kč]
................

dodavatel-

Č.

1.

3

2.

71

3.

5

4.

1

5,

4

6.

61

7.

2

i

účastník zadávacího řízeni

DV stav s. r. o. (IČ 28142551),
Riegrova 1782/13, 37001 České Budějovice
SALVETE, spol. s r. o. (IČ: 45023786),
Písecká 506, 386 01 Strakonice
HMpro cz s. r. o. (IČ 24801224),
Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice
GARANTSTAV stavební Strakonice s. r. o. (IČ 28148258),
Řepice 138, 386 01 Strakonice
STAVEBNí SPOLEČNOST H a T, spol. s r, o. (IČ: 45023522),
Komenského 373, 386 01 Strakonice
ŠVEC s. r. o, (IČ 26111586),
Stará Dobev 8, 397 01 Písek
VKS stavebni s. r. o. (IČ 26101262),
Na Dubovci 140,38601 Strakonice

__ ......

bez DPH

včetně DPH

2723527,00

3295467,00

2897490,00

3505963,00

2897796,00

3506333,00

2988074,00

3615569,00

3093867,00

3743579,00

3217571,24

3893261,20

3572 233,00

4322402,00

Následně nabídka dodavatele zařazená na první pořadí byla prověřena z hlediska splnění stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení a
následně bylo zjištěno, že nabidka prokazuje splněni všech podmínek účasti v zadávacím řízení.

Ič: 00251739;

DiČ: CZ00251739

Obec Radošovice
Radošovice, Radošovice 6; 386 01 Strakonice
Ověřením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (provedeném obdobně dle § 39 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek) bylo potvrzeno, že účastník ZŘ, jehož nabídka byla podle výhodnosti předběžně zařazena na první pořadí, prokázal splnění všech stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení, a tedy že splnil podmínky, za kterých může být vybrán k plnění zadávané zakázky.
Po potvrzení faktů výše uvedených zadavatel, obec Radošovice, oznamuje, že rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky v souladu
s doporučením hodnotící komise a jako nejvýhodnějši nabídku vybral nabidku předloženou účastnikem zadávacího řízení
•

DV stav s. r. o. (IČ 28142551), Riegrova 1782/13, 370 01 České Budějovice

Vybranému dodavateli blahopřeji k výběru, vyzývám jej doplněni dokladů k
stanoven zadávacími podmínkami, a následně k jednání o uzavření smlouvy
taktoval společnost Stavební služby, s. r. o. Strakonice, která je zadavatelem
nosti postupu k projednání úplných smluvních podmínek, aby byly naplněny
uzavřena smlouva o dílo a zahájeno plnění veřejné stavební zakázky.

prokázání kvalifikačních předpokladů v úplném rozsahu, jaký byl
o dílo. K tomu vybraného dodavatele současně žádám, aby konzmocněna výkonem zadavatelských činností, a upřesnil podrobvšechny požadavky zadávacích podmínek a aby poté mohla být

Závěrem sděluji, že k zadání zakázky formou uzavření smlouvy je nutné ještě před uzavřením smlouvy splnit všechny zadávací podmínky, a že
zadavatel, obec Radošovice, si i nadále ponechává práva, jak si je vyhradil v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentací.
Poučení: Podle podmínek § 241 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb. v aktuálně platném znění v řízení o zadání zakázky malého rozsahu nelze podávat námitky. Rozhodnutí zadavatele je tímto konečné.
.
Očekávám dobrou spolupráci s vybraným dodavatelem a všem účastníkům zadávacího řízení děkuji za jejich korektní účast.
Za zadavatele [obec Radošovice]

Rudolf Slavík
starosta
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IČ: 00251739; DiČ: CZ00251739

