
Zpráva zadavatele
ve výběrovém řízeni na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu:

Podium a tribuna u hřiště ZŠ

l. Identifikační údaje zadavatele:
Název: Obec Heřmanov
Sídlo: Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov
Právní fortna zadavatele: 801
IČ: 00261327
DIČ: neplátce
Statutární zástupce: František David, starosta obce
Telefon:
e-mail:

2. Druh zadávacího řízení:
Nejedná se o zadávací řízeni dle zákona č. 137/2006 Sb. ,,o veřejných zakázkách" v platném znění.
Zakázka byla vyhlášena na základě odeslání výzvy k podání nabídky vÍce uchazečům a uveřejnění
výzvy k podání nabídky na úřední desce zadavatele, a to dne 29.06.2016. Jedná se o zakázku
malého rozsahu.

3. Předmět zakázky:
Předmětein plnění veře.jné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudováni nového pódia
a tribuny u hřiště u Základní školy.

4. Identifikační údaje o uchazeči, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo:
Identifikační údqje o uchazeči - právnické osobě
Obchodní firma nebo název jiří Moravec
Sídlo U Plovárny 1262/12
Právni forma Fyzická osoba - podnikqjicí
JČ 04075609

5. Celková cena veřejné zakázky uvedqná v
Smlouvě o dílo:
Cena bez DPH:
21% DH
Cena celkem vC. DPH:

nabídce uchazeče a v uzavřené

Kč 799.212,72
Kč 167.834,67
Kč 967.047,39

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka vybraného uchazeče byla nejlevnější ze všech předložených a hodnocených nabídek.

7. Specifikace Částí veřejné zakázky, které budou realizovány prostřednictví
subdodavatelů:
Stavební práce nebudou prováděny subdodavatelsky.



8. Identifikační údaje uchazeČů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
včetně důvodu vyloučení:

. Obchodní Důvod pro vyřazení nabídkyN2!'dka fi,11]a/název/jlnéno, přijníení
cislo dodavate|e/zájenlce

Benešovské stavebniny , , .
Nabídka neobsahovala Smlouvu o spolupraci na2 s.r.o., Bocna l, 405 01

Děčín l subdodavatele.

9. Identifikační úda,je uchazečů, .ie.iichž nabídkv bvlv hodnocenv:
'" W k' K H

Identifikační údqje o uchazeči - právnické osobě
Obchodní firnia Sídlo lČ Nabídková Sestupné pořadí nabídek

nebo název cena v KČ ostatních hodnocených
vC. DPH uchazečů

ELECOM ,
PROFESSION U Plovárny' 1262/12 ,405 02 24693332 l 050.168,00 -. n'isto
s.r.o. Děčín 2

10. IdentifikaČní údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké
nabídkové ceny:
žádný z uchazečů nebyl vyloučen z důvodu miinořádně nízké nabídkové ceny.

11. Důvod zrušení zadávacího řízení:
Nebyl žádný důvod pro zrušení zadávacího řízení.

V Heřmanově dne 30.08.201 6

Za správnost uvedených údajů odpovídá:

František David
starosta obce
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