Oznámení a rozhodnutí 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:
Stavební úpravy vodní nádrže Strážovice
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.
Poř. č.
nabídky

IČ

BM zemní a stavební
práce s. r. o.

1.

26367955

1349357,90

6

VAK SERVIS s. r. o.

2.

26375869

1187026,43

1

SENEA spol. s r. o.

3.

62620401

1273184,00

3

AQUAŠUMAVA s. r. o.

4.

64832911

1331167,90

5

PROJECT PLUS
KLATOVY, spol. s r. o.

5.

49791788

1397572,84

7

M Build s. r. o.,

6.

28155084

1230614,22

2

7.

60070897

1512974,96

8

8.

47239328

1298043,00

4

Název dodavatele

REKON INSTA spol.
s r. o.
Lesostavby Třeboň
a. s.

Hodnotící kritérium:
nabídková cena v Kč bez
DPH s váhou 100 %

Pořadí nabídek
dle hodnotícího
kritéria
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Rozhodnutí zadavatele:
Na základě výsledků z jednání hodnotící komise, které se konalo dne 7. 6. 2017 a usnesením z jednání
Rady Obce Pačejov ze dne 9. 6. 2017 zadavatel rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
uchazeče evidovaná pod pořadovým číslem 2, a to společnost VAK SERVIS s. r. o., Domažlické
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869, 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 12. 6. 2017

Ing. Jan
Vavřička

Digitálně podepsal Ing. Jan
Vavřička
DN: c=CZ, o=OBEC PAČEJOV [IČ
00255963], ou=5, cn=Ing. Jan
Vavřička, serialNumber=P337460
Datum: 2017.06.12 10:01:35
+02'00'

……………………………………………………………………….
Ing. Jan Vavřička,starosta Obce Pačejov, za zadavatele
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