VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
U VYBRANÉHO DODAVATELE
ve smyslu ustanovení § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“)
1. Informace o veřejné zakázce a identifikační údaje zadavatele:
Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:
„Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech“
Druh veřejné zakázky:
podlimitní na stavební práce podle § 14 odst. 3 a § 26 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ”)
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení podle § 3 písm. a), § 52 písm. a)
a § 53 ZZVZ
Datum zahájení zadávacího řízení: 3. 8. 2020
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Kategorie:
veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Název:
Obec Staré Křečany
sídlo:
Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
IČO:
00261653
profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261653
Zástupce:
František Moravec, starosta obce
2. Složení a působnost komise:
Jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 20. 8. 2020 v 8:00 hodin v sídle zadavatele na
adrese Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany.
Složení hodnotící komise:
předseda komise - Oldřich Jelínek – Staré Křečany 151
člen
- Petr Chroustovský – Brtníky 40
člen
- Ing. Petr Sinkule – Uniles, a. s., Jiříkovská 913/18, Rumburk
člen
- Ivan Dušek – Staré Křečany 38
člen
- Luděk Pešek – Staré Křečany 88
Komise se sešla v počtu 5 členů, komise je usnášení schopná.
3. Postup hodnotící komise:
Hodnotící komise bude postupovat dle § 39 odst. 4 ZZVZ a provede nejprve hodnocení
nabídek (viz Zpráva o hodnocení nabídek) a teprve poté posouzení splnění podmínek účasti
u vybraného dodavatele, tzn. že u toho dodavatele, který se v rámci hodnocení nabídek
umístil jako první v pořadí, tj. dodavatel se kterým má být uzavřena smlouva o dílo v rámci
předmětné VZ. Do řádného termínu podaly nabídku 2 firmy: Stavební společnost RBK a.s. a
STAMO spol. s.r.o. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Stavební společnost RBK a.s. ve
výši 56 312 797,37 Kč. Dále firma splnila podmínky výběrového řízení. Z toho důvodu
doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu s firmou:
Stavební společnost RBK a.s.
Praha
IČO 25030884
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