PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
zpracovaná dle ustanovení § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce a přístavba objektu OÚ Lechotice“

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Obec Těšetice

Sídlo zadavatele

Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice

Právní forma:

Obec

IČ:

00299545

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele

Mgr. Jindřich Protivánek, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je revitalizaci kulturního domu jejíž součástí dojde ke stavební
úpravě sociálního zařízení a nové elektroinstalaci.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi
zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111,
798 07 Brodek u Prostějova, IČ: 46977490, činí 5 588 464,30 Kč bez DPH.

4. Druh zadávacího řízení
Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

5. Identifikační údaje vybraného účastníka zadávacího řízení
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Číslo
nabídky
1

Obchodní firma / jméno /
právní forma

Sídlo / místo podnikání
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek
u Prostějova

STAVBROS, s.r.o.

IČ
46977490

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnocení nabídek proběhlo dle ekonomické výhodnosti nabídek a dle kritérií uvedených
ve Výzvě k podání nabídek.
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona
hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídek.
Nabídky byly hodnoceny podle celkové nabídkové ceny bez DPH.
Při hodnocení celkové nabídkové ceny bude rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.
Název účastníka zadávacího řízení

Výše hodnocené nabídkové ceny v Kč

STAVBROS, s.r.o.

5 588 464,30

Navláčil stavební firma, s.r.o.

6 435 000,00

7. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím poddodavatele
Dodavatel nepředpokládá plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

8. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkové ceny
Číslo
nabídky

Obchodní firma /
právní forma
účastníka

1.

STAVBROS, s.r.o.

2.

Navláčil stavební firma,
s.r.o.

Sídlo účastníka
V Pivovaře 111, 798 07
Brodek u Prostějova
Bartošova 5532, 760 01
Zlín

IČ
účastníka

Nabídková
cena bez
DPH

46977490

5 588 464,30

25301144

6 435 000,00

9. Vyloučení účastníci zadávacího řízení
Zadavatel nevyloučil z účasti v zadávacím řízení žádného účastníka zadávacího řízení.
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V Boskovicích dne 6. října 2021

Mgr. Martin
Budiš

Podepsal Mgr. Martin Budiš
DN: cn=Mgr. Martin Budiš, c=CZ,
o=WebSport & Consulting service
s.r.o., ou=1, email=budis@wscs.cz
Datum: 2021.10.06 11:51:40
+02'00'

………………………………………
Mgr. Martin Budiš
za osobu pověřenou činnostmi zadavatele
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