OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky s názvem:
Vybudování chodníků v obci Biskupice – II. a III. etapa
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Obec Biskupice

Sídlo:

Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané

Zastoupený:

Danou Stodolovou, starostkou obce

IČO:

00288021

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon"), veřejná zakázka malého rozsahu

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Obec Biskupice, vydávám v rámci výše uvedené
veřejné zakázky malého rozsahu na základě výsledků hodnocení

oznámení
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GALVA TRANS, s.r.o.
Na trávníku 414, 796 07 Držovice
Společnost s ručením omezeným
29195446

Vybraného dodavatele tímto vyzýváme k podpisu Smlouvy o dílo ve třech vyhotoveních, a to v termínu
do 14 dnů od odeslání tohoto Oznámení.

I.

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:

Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka
dodavatele GALVA TRANS, s.r.o. Vybraný dodavatel uvádí ve své nabídce nejnižší nabídkovou cenu
3 241 469,00 Kč vč. DPH.
II.
Výsledek hodnocení nabídek dodavatelů, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do
hodnocení.
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Pořadí nabídek dodavatelů
IČO

Nabídková cena
vč. DPH

Pořadí po
hodnocení

GALVA TRANS, s.r.o.

29195446

3 241 469,00 Kč

1.

Construction Energy Tech s.r.o.

01585096

3 370 841,63 Kč

2.

AF-PROSTAVBY, s.r.o.

06048307

3 696 662,64 Kč

3.

SISKO spol. s r. o.

47155558

4 134 737,91 Kč

4.

Obchodní firma/název

Poučení:
tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadanou v souladu s ust. § 31 zákona, na
kterou se nevztahuje povinnost provést zadávají řízení dle zákona. Na základě výše uvedeného
účastníkům zadávacího řízení nepříšluší práva dle zákona, tak jak to umožňuje ust. § 241 zákona.

V Biskupicích dne 9.6.2020

Dana
Stodolová

Digitálně podepsal Dana
Stodolová
Datum: 2020.06.09 16:35:07
+02'00'

_______________________________
Dana Stodolová
starostka obce
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