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

VíceúČelové hřiště u MŠ a ZŠ Heřmanov

l. Identifikační údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma zadavatele:
IČ,
DIČ,
Statutární zástupce:
Telefon:
e-mail:

zadavatele:
Obec Heřmanov
Heřmanov 13, 405 02 Heřinanov
801
00261327
neplátce
František David, starosta obce

2. Druh zadávacího řízeni:
Nejedná se o zadávací řízení 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 03.05.2016. Jedná se o zakázku
malého rozsahu.

3. Předmět zakázky:
Předtnětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízeni je vybudování nového
víceúčelového hřiště u MŠ a ZŠ Heřmanov.

4. Identifikační úda,je o uchazeči, s nímŽ byla uzavřena Smlouva o dílo:
Identifikační údaje o uchazeči - právnické osobě
Obchodní firma nebo název jiří Moravec
Sídlo U Plovárny 1262/12
Právní forma Fyzická osoba - podnikqjící
IČ 04075609

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

zakázky uvedená v nabídce uchazeče a v uzavřené

Kč 892.755,20
Kč 187.478,59
Kč l 080.233,79



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 llebudou prováděny subdodavatelsky.

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

. Obchodní Důvod pro vyřazení nabídkyNabidka . . . V.. .
V. firma/nazev/jmeno, prljmen]cislo dodavatele/zájemce

Benešovské stavebniny , V
V . Nabidka neobsahovala Osvedceni o autorizacn na Pozemni2 s.r.o., Bocna l, 405 01

Děčín l stavby
dokoU FINAL s-'-°;;, Nabídka neobsahovala seznam zakázek obdobného

3 Kamenna 2, 407 ll Dean . . ,
32 charakteru - byly uvedeny zakazky na opravu komumkaci
STAVOSPORT Praha Nabídka byla předložena ve vyšší hodnotě, než byla

4 s.r.o., Eichlerova 176/1 l, předpokládaná nabídková cena uvedená v Zadávacích
155 00 Praha 5 podmínkách, viz ČI. 5

9. Identifikační údaje uchazečů, je,jichž nabídky byly hodnoceny:
Identifikační údaje o uchazeči - právniĚké osobě
Obchodní firma Sídlo lČ Nabídková Sestupné pořadí nabídek

nebo název cena v KČ ostatních hodnocených
VC. DPH uchazečů

TUBEKO 49825020Na armade 364, .SPORT spol l 085.109,75 2. misto' 270 62 Rynholec
s.r.o.,
ELECOM , 24693332U PlovamyPROFESSION7 1262/12 , 405 02 l 443.823,26 3. místo
'.'·o· Děčín 2

10. Identifikační údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké
nabídkové ceny:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

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

V Heřmanově dne 03.06.2016

Za správnost uvedených údajů odpovídá:

Stránka 2 z 2


