obec staré sedliště
Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov

ozNÁMENí o vÝBĚRu NEJvHoDNĚ.lší Hneíory

(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č.l]4/20l6 Sb.. o zadávání veřejných zakázek (dále jen

,ZZYZ")

Identifikace

Název veřeiné zakázkv: B.i,7PB - PCB Staré Sedliště
Druh zadávacího řízení: podlimitní v eř ei ná zakáuka
Předmět veřejné
stavební práce
zakázky,.

otevírání obálek:
Obchodní t-rrma/název
zadavatele včetně sídla
a zastouDení

8. říina 2019 od 13:30 hodin

obec Staré sedliště, Staré Sedliště 359,347 01 Tachov
IČ:00260142
Mcr. Jitkou Valíčkovou,starostkou obce

Zadavaíel na základě ustanovení § 50 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen ,,zákon)

OZNAMUJE,

Žexoztlovt

o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané formou
podlimitního řízení dle zákona č. 13412076 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen ,,zákon").
I.

Identifikačníúdaje vybraného účastníkazadávacího řízení

uchazeč číslo

1.

obchodní firma

BKV

sídlo

Přimdská 630, 348 02 Bor

TC

14,704641

právní forma

SpoleČnost s íuČenímomezeným

stavební spol. s.r.o.

Vybraný účastnftzadávacího řízení splnil veškerépodmínky účastiv zadávacím íízení.
II. Identifikačníúdaje účastnftůzadávacího řízení, jejichž nabídky byty hodnoceny
uchazeč číslo

2.

obchodní firma

Chejnovský s.r.o.

sídlo

Rapotínská 1516,347 01 Tachov

IC

26363330

právní forma

sptllečnost s ručením omezeným

1 (stran

celkem 2)

I]chazeč čísIo

3.

obchodní firma

Roadfinbuilding s.r.o.

sídlo

Plzeňská IO44,330 27 Vejpmice

IČ

06799736

právní forma

společnost s ručenímomezený,rn

tII. Odůvodnění zadání veřejné zakázky účastnftovizadá|tacího řízení a odmítnutí
ostatních účastnftůzadávacího řízení:
Hodnocení nabídek proběhlo podle následujících kritériístanovených zadavatelem ve Výzvě
a zadáv ací dokumentaoi :
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle kritéria nejnižšínabídková cena bez DPH.
Název účastníkazadávacího ytzení

BKV

Výše vyhodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH
15.582.919,70

stavební spol. s.r,o.

Chejnovský s.r.o.

l5;7,74.138,52

Roadfinbuilding s.r.o.

16.008.890,67

IV. Vyhodnocení pořadí nabídek účastnftůzad,ávacího Ylzení:
|Nabídky byly seřazeny do nížeuve<leného celkového pořadí.

Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)

IC

Pořadí nabídky pro hodnocení Název účastníka

l

BKV

2.

Chejnovský s.r.o.

26363330

3.

Roadfinbuilding s.r.o.

06,799,736

stavební spol. s,r.o.

14,704641

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí o výbělu dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst 1 ZZYZ. Nárntky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručeníoznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty plo podání námitek proti rozhodnutí o výbětu dodavatele uzavřít smlouvu
s dodavatelem, jehož nabídka byla vybránapodle § l22 ZZYZ.
Úča§tník zadávacího ňzení se rovněž můžepráva na podání námitek dle § 243 zák}ía vzdát.

V StaíémSedlišti dne

15. října 2019

r'Za-z, é V'l
Mgr. Jitka Valíčková,staíostka

2 (stfan celkem 2)

