ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné
stavební práce
zakázky:
Otevírání obálek:
22.1.2019 od 9:00 hodin
Obchodní firma/název
Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště
zadavatele včetně sídla IČ: 00260142

Uchazeči, jejichž nabídky byly hodnoceny:
Obchodní firma
Silnice Chmelíř, s.r.o.
sídlo

Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň

IČ

27977951

Obchodní firma

Strabag, a.s.

sídlo

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

korespondenční adresa

Parková 1205, 301 00 Plzeň

IČ

60838744

Obchodní firma

DYBS PLZEŇ

sídlo

Prvomájová 39, 322 00 Plzeň - Křmimice

IČ

62621033

Obchodní firma

Silnice Horšovský Týn

sídlo

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ

45359164

Uchazeč, který byl vyřazen z důvodu nedoložení technických kvalifikačních předpokladů:
seznamu významných stavebních prací, min. 3 zakázky na plnění stejného nebo obdobného
předmětu veřejné zakázky a to v posledních 5 letech. Hodnota každé z referenčních prací byla
stanovena min. výši 900.000,- Kč bez DPH.
Obchodní firma

Bohumil Novohradský - stavitel

sídlo

Okružní 2039, 347 01 Tachov

IČ

65566947
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Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto zadavatelem o tom, že nejvhodnější
nabídku - nejnižší nabídkovou cenu, předložil uchazeč:
Obchodní firma:

Strabag, a.s.

Sídlo:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa

Parková 1205, 301 00 Plzeň

IC:

60838744

Nabídková cena bez DPH

2.684.608,39

Nabídková cena včetně DPH

3.248.376,15

Odůvodnění:
Nabídka uvedeného uchazeče byla vybrána v souladu s hodnocením hodnotící komise
jmenované zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek. Nabídka uchazeče byla vybrána,
neboť předložená nabídka je z hlediska zadávacích podmínek úplná. Zadavatel proto rozhodl
o zadání zakázky uvedenému uchazeči v souladu s hodnocením nabídek hodnotící komisí,
neboť se jedná o nejnižší nabídkovou cenu.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 1 ZZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu
s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Starém Sedlišti dne 31.1.2019

………………………………..
Mgr. Jitka Valíčková, starostka
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