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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Stavební úpravy křížové chodby, 2. vyhlášení“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č.
2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Systémové číslo VZ v E-ZAK:

P19V00000253

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy křížové chodby, 2. vyhlášení“ rozhodl o výběru
dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena dle zadaného hodnotícího kritéria jako ekonomicky
nejvýhodnější:
Vybraný dodavatel: Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
IČ: 04874391Újezdská 83, 330 33 Město Touškov

ODŮVODNĚNÍ:
Vybraný dodavatel podal nabídku, která se v rámci hodnocení umístila jako první v pořadí, a zároveň
splnila všechny požadavky zadavatele, proto zadavatel rozhodl o tom, že jeho nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější.
Zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek kritérium EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI, přičemž výhodnost
nabídek byla hodnocená podle níže uvedených dílčích kritérií:
1)
Celková nabídková cena – váha 90%
2)
Délka záruční doby na stavební a montážní práce – váha 10%.
Pořadí dodavatelů bylo stanoveno podle součtu bodů za všechna dílčí kritéria. Nejvýhodnější nabídka
byla nabídka toho dodavatele, který v součtu za dílčí kritéria dosáhl nejvyššího počtu bodů.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost, kdy vybraný dodavatel
se umístil v rámci uvedeného hodnocení, jako první v pořadí, protože dosáhl v součtu obou dílčích
kritérií nejvyššího počtu bodů. Vybraný dodavatel Stucco TM – Město Touškov s.r.o., IČ: 04874391,
Újezdská 83, 330 33 Město Touškov, předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
4.413.968,59 Kč bez DPH, délku záruční doby na stavební a montážní práce v délce 60 měsíců. Vybraný
dodavatele splnil ve své nabídce požadavky poptávkové dokumentace, včetně prokázání způsobilosti
a kvalifikace. Dle požadavku objasnil svoji nabídkovou cenu a zároveň učinil prohlášení, že svoji
nabídkovou cenu za kompletní dílo dodrží.
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POUČENÍ
Veřejná zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele není možné podat námitky podle ZZVZ.
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