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Oznámení rozhodnutí zadavatele v rámci zadání veřejné zakázky  

 

Zadavatel:  

Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice, zastoupená Ing. Janem Vavřičkou, 

starostou Obce Pačejov 

Název zakázky:  

Obec Pačejov, obnova MK Velešice 

Druh zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Postup hodnocení: 

 

 

Pořadí bylo stanoveno a nejvhodnější nabídka vybrána na základě hodnocení nabídek po splnění všech 

požadavků zadavatele. Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 

cena v Kč bez DPH, s váhou 100 %. 
 

Nedílnou součástí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je tabulka hodnocení nabídek viz níže, ze 

které je patrné pořadí uchazečů včetně identifikačních údajů jako je název uchazeče a IČ, a konečné 

pořadí v hodnocení na základě základního hodnotícího kritéria. Hodnocení je součástí Protokolu o 

posouzení nabídek uchazečů z hlediska požadavků zadavatele a hodnocení nabídek. 
 

 

Název dodavatele 
Poř. č. 

nabídky 
IČ 

Hodnotící kritérium: 
nabídková cena v Kč bez DPH 

s váhou 100 % 

Pořadí nabídek 
dle hodnotícího 
kritéria 

SWIETELSKY stavební, s. r. o. 1. 48035599 749 076,74 3 

ZNAKON, a. s. 2. 26018055 749 064,25 2 

Silnice Klatovy, a. s.  3. 45357307 759 218,00 5 

SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o. 4. 27977951 752 744,75 4 

EUROVIA Silba, a. s.  5. 64830551 738 475,96 1 
 

Rozhodnutí zadavatele: 

 
Na základě výsledků z jednání hodnotící komise, které se konalo dne 17. 7. 2017 a usnesením z jednání  
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Rady Obce Pačejov ze dne 20. 7. 2017 zadavatel rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 
uchazeče evidovaná pod pořadovým číslem 5., a to společnosti EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 
1191/74, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551, se kterým bude zahájeno jednání k uzavření Smlouvy o dílo.  
 

Poučení: 

 

Tímto oznámením je vítězný dodavatel vyzván k zahájení jednání o uzavření smlouvy se zadavatelem 

veřejné zakázky.  

Dne: 

 

V Pačejově dne 21. 7. 2017        

 

 

………………………………………………………………………. 

Ing. Jan Vavřička, starosta Obce Pačejov, za zadavatele 
 

 

 


