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ZADAVATEL:
SÍDLO:
IČ/DIČ:
ZASTOUPENÝ:
PROFIL ZADAVATELE:
ADMINISTRÁTOR:

Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
00076716 / CZ00076716
PhDr. Janou Hutníkovou, ředitelkou
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_11.html
Centrální nákup, příspěvková organizace

SÍDLO:
IČ:
ZASTOUPENÝ:

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
72046635
Mgr. Janou Dubcovou, ředitelkou
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

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Systémové číslo veřejné zakázky v E-ZAKu: P19V00000253.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se stávajícího objektu muzea Českého lesa. Tento
se nachází na třídě Míru č.p. 447 v Tachově - p.č. 434, k.ú. Tachov [764914]. Projektová dokumentace řeší
stavební úpravy křížové chodby, která se nachází v 1.NP výše uvedeného objektu.
V rámci stavebních úprav budou vyměněny stávající neslohové okenní výplně a vstupní dveře s
nadsvětlíkem vedoucí do rajského dvora. Dojde k repasi, doplnění či k celkové výměně u vnitřních
dřevěných dveří, které se nacházejí v řešené části objektu. Demontována bude niveleta stávající podlahy,
dojde k demontáži skladby podlahy o cca 140 mm, na úroveň původní kamenné žulové dlažby. Po celém
obvodu křížové chodby dojde k demontáži stávající povrchové úpravy stěn do výšky 1,5m a k provedení
nových povrchů z vápenných omítek. Součástí úprav je také provedení nových rozvodů silnoproudé a
slaboproudé elektrotechniky.
Podrobnější specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele byly uvedeny v zadávacích podmínkách,
tj. v Písemné výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 5.113 305,48 Kč bez DPH. Limitace celkové nabídkové
ceny nebyla stanovena, aby nebylo ohroženo podání nabídek ze strany uchazečů.
Zadavatel pověřil komisi prováděním úkonů zadavatele.
2. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VZ, DÉLKA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronickém
nástroji E-ZAK na profilu zadavatele na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7202.html, a to
dne 26. 04. 2019. Současně byla Výzva k podání nabídek zaslaná elektronicky e-mailem následujícím
osloveným dodavatelům.
Seznam oslovených dodavatelů:
1) BKV Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor u Tachova, IČ: 14704641
2) STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, IČ: 26352516
3) BOLID-M, BOLID M s.r.o. – o. z. Plzeň, Hruškova 1840/17, 301 00 Plzeň, IČ: 26347741
4) PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČ: 29162483
Lhůta pro podání nabídek byla stanovená původně do 15. 05. 2019 do 10:00 hodin (tj. lhůta činila 19
kalendářních dnů). Přes vznesené dotazy a vysvětlení poptávkové dokumentace, lhůta pro podání nabídek
nebyla prodlužována. Nabídky byly přijímány jak v listinné, tak v elektronické formě, a to po celou lhůtu pro
podání nabídek. V elektronické podobě byly nabídky přijímány prostřednictvím elektronického nástroje
EZAK.
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3. PŘÍTOMNÉ OSOBY
Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku a úkony s tím
související provedla hodnotící komise (dále jen „komise“), kterou tím pověřil zadavatel. Komise se na
jednání sešla v níže uvedeném složení. Komise byla v pětičlenném složení usnášení schopná.
Pořadí

Člen/náhradník

1.

člen

2.
3.
4.
5.

náhradník
náhradník
člen
člen

Jméno, příjmení a funkce
Ing. Josef Kuželka (KÚPK - Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, vedoucí odd. kultury)
Emil Česák (KÚPK - Odbor investic a majetku)
Miroslav Hajný, DiS (projektant)
PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.)
Ing. Václav Štrunc (Centrální nákup, příspěvková organizace)

Otevírání nabídek se neúčastnil žádný zástupce dodavatelů. Jednání hodnotící komise pokračovalo v
pětičlenném složení, komise byla usnášení schopná.
Uvedené osoby, včetně osoby přísedící, podepsaly před zahájením otevírání nabídek čestné
prohlášení o neexistenci střetu zájmů a zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozví
v průběhu posouzení a hodnocení nabídek (viz. dokument s č.j. 1884-19-CN).
4. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Komise zahájila otevírání nabídek dne 15. 05. 2019 v 10:05 hodin. Otevírání se konalo v zasedací místnosti
administrátora, na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň (zasedací místnost CNPK v 1. patře).
Do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky. Nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě,
dvě elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jedna osobním doručením a předáním do
rukou pověřeného zaměstnance administrátora v podatelně v listinné formě v zapečetěné a řádně označené
obálce, viz Seznam doručených nabídek listinně a elektronicky, který je součástí spisu.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly doručeny žádné nabídky.
5. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Nabídku ve lhůtě pro podání nabídek doručili následující dodavatelé:
Číslo a forma nabídky

Dodavatel
(název, sídlo, IČO)

Datum a čas podání
nabídky

E1
elektronická

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
BOLID M s.r.o. OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov
IČO: 26347741

14. 05. 2019
14:56:18

E2
elektronická

Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 83, 330 33 Město Touškov
IČO: 04874391

14. 05. 2019
23:37:26

L1
listinná

PEGISAN sta s.r.o.
K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň
IČO: 29162483

15. 05. 2019
09:11

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 1 nabídku podanou v listinné podobě.
Elektronické nabídky byly podány 2.
Nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku byly zaznamenány do seznamu nabídek.
Žádné nabídky nebyly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
6. ÚDAJE Z NABÍDEK ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOTÍCÍM KRITERIÍM
Nabídka E1 účastníka BOLID M s.r.o.
Doručená ve lhůtě:

Ano
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Doručená jako autentická, s datovou zprávou nebylo před
otevřením manipulováno:
Hodnotící kritérium č. 1:
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
Hodnotící kritérium č. 2:
DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY NA STAVEBNÍÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Ano
6 671.000,- Kč bez DPH
60 měsíců

Nabídka E2 účastníka Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
Doručená ve lhůtě:

Ano

Doručená jako autentická, s datovou zprávou nebylo před
otevřením manipulováno:
Hodnotící kritérium č. 1:
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
Hodnotící kritérium č. 2:
DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY NA STAVEBNÍÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

Ano
4.413.968,59 Kč bez DPH
60 měsíců

Nabídka L1 účastníka PEGISAN sta s.r.o.
Doručená ve lhůtě:

Ano

Doručená v řádně uzavřené a označené obálce:

Ano

Hodnotící kritérium č. 1:
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
Hodnotící kritérium č. 2:
DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY NA STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

5.319.169,95 Kč bez DPH
60 měsíců

7. HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise, pověřená zadavatelem posouzením a hodnocením
nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku a k úkonům s tím souvisejícím (dále také jen „komise“).
Nabídky byly hodnoceny jejich porovnáním.
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 je stanoveno podle součtu bodů za všechna dílčí kriteria. Nejvýhodnější nabídka je
nabídka toho dodavatele, který v součtu za dílčí kriteria dosáhne nejvyššího počtu bodů.
Popis způsobu hodnocení dílčích kritérií a průběh hodnocení
Kritérium č. 1 (K1): CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA – VÁHA 90 %
V rámci tohoto kritéria byla hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH určená za celý předmět
plnění této veřejné zakázky.
Nejvíce bodů získává nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena v Kč bez DPH je číselně
vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).
Hodnocení probíhalo podle následujícího vzorce a výsledné číslo bylo zaokrouhleno na 2 desetinná místa:
počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena) * 90
K - HODNOCENÍ – Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
Nabídka č.:
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Počet bodů za Kritérium 1:

E1

E2

L1

6 671.000,00

4.413.968,59

5.319.169,95

59,55

90,00

74,68
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Kritérium č. 2 (K2): DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY NA MONTÁŽNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE – VÁHA 10 %
V rámci tohoto kritéria byla hodnocená dodavatelem uvedená délka záruky v měsících na montážní a
stavební práce, přičemž maximální hodnocená délka záruky je 120 měsíců, minimální hodnocená délka
záruky je 36 měsíců. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
Nejvíce bodů získává nabídka s nejdelší nabízenou zárukou. Délka záruční doby na montážní a stavební
práce v měsících je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu
(tj. nejdelší dobu v měsících). Hodnocení probíhalo podle následujícího vzorce a výsledné číslo bylo
zaokrouhleno na 2 desetinná místa:
počet bodů hodnocené nabídky = (hodnocená délka záruční doby na montážní a stavební práce /
nejdelší nabízená záruční doba na montážní a stavební práce) * 10

K2 - HODNOCENÍ – Délka záruční doby na stavební a montážní práce (v měsících)
Nabídka č.:

E1

E2

L1

Délka záruční doby v měsících:

60

60

60

10,00

10,00

10,00

Počet bodů za Kritérium 2:

Vzhledem k tomu, že všechny tři nabídky obsahovaly stejnou délku záruční doby 60 měsíců, obdržely
všechny nabídky plný počet bodů, tj. 10 bodů.
Celkový výsledek hodnocení:
Nejvýhodnější je dodavatel, který v součtu za dílčí kritéria dosáhne nejvyššího počtu bodů (tj. celkový
výsledný počet bodů hodnocené nabídky je roven součtu dílčích bodů hodnocené nabídky za kriterium č. 1,
kritérium č. 2). Nejvýše mohl dodavatel získat 100 bodů.
Celkové hodnocení probíhalo podle následujícího vzorce:
Celkový počet bodů hodnocené nabídky = K1 + K2.

CELKOVÝ VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK (za všechna dílčí kritéria)
Nabídka č.:

E1

E2

L1

6 671.000,00

4.413.968,59

5.319.169,95

60

60

60

Počet bodů za Kriterium 1:

59,55

90,00

74,68

Počet bodů za Kriterium 2:

10,00

10,00

10,00

CELKOVÝ POČET BODU:

69,55

100,00

84,68

3.

1.

2.

Hodnotící kritérium č. 1:
Celková nabídková cena
(v Kč bez DPH)
Hodnotící kritérium č. 2:
Délka záruční doby na montážní a
stavební práce (v měsících)

Pořadí:

Komise provedla u každé nabídky součet bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria. Nabídka E2 dodavatele
Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 83, 330 33 Město Touškov, IČO: 04874391, se umístila
v rámci hodnocení jako první v pořadí, protože dosáhla v součtu všech dílčích kritérií nejvyššího počtu bodů
– 100 bodů. Komise doporučila zadavateli v rámci následujícího posouzení obsahu a náležitostí nabídek
posoudit nabídku, která se v rámci hodnocení umístila jako první v pořadí a také nabídku, která se umístila
druhá v pořadí, tj. nabídku L1, dodavatele PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČO:
29162483.
8. POSOUZENÍ NABÍDEK
Poté, co komise provedla hodnocení nabídek, přistoupila k posouzení nabídky, která se umístila jako první
v pořadí a také nabídku, která se umístila druhá v pořadí.
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Komise v rámci posouzení provedla u nabídky první v pořadí kontrolu, zda je nabídka úplná a splňuje
požadavky stanovené zadavatelem, zda má dodavatel příslušné oprávnění a kvalifikaci poskytovat
požadované plnění.
Nabídka č.:
Dodavatel:
Nabídka zpracována v požadovaném jazyku:
Návrh Smlouvy doložen v nabídce:
Kvalifikace prokázána v požadovaném rozsahu:
Nabídka obsahuje všechny součásti:
Zjištěna mimořádně nízká nabídková cena:
Účastník bude vyzván k doplnění / objasnění
nabídky:

E2, elektronická
Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 83, 330 33 Město Touškov
IČO: 04874391
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-mimořádně nízké ocenění celého oddílu č. 766 –
Konstrukce truhlářské;
-nepřiměřeně nízká cena položka č. 1 – rozvaděč, oddíl
Důvod k vyzvání k doplnění / objasnění nabídky:
03 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky;
- položka č. 13 (oprava vnitřní vápenocementové omítky
…) z oddílu č. 61 – Úprava povrchů vnitřních;
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu, ale bude vyzván k objasnění
Závěr
nabídky z hlediska nabídkového rozpočtu ve specifikovaných položkách.
Dodavatel Stucco TM – Město Touškov s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, splnil většinu požadavků zadavatele, prokázal kvalifikaci v plném rozsahu, ale s ohledem na
mimořádně nízké ocenění celého oddílu č. 766 – Konstrukce truhlářské (PSV – Práce a dodávky PSV), který
podstatně ovlivňuje celkovou cenu díla, bude vyzván k objasnění této části nabídkového rozpočtu. Jedná se
o okna a dveře na významném, památkově chráněném objektu, které budou z části restaurovány a z části
vyrobeny jako repliky původních výplní, včetně závěsů a kování. Všechny dveře a okna jsou z hlediska
restaurátorských zásahů a požadavků na výrobu podrobně specifikovány ve Výpisu truhlářských prvků (dveří
a oken) v projektové dokumentaci, která byla součástí poptávkové dokumentace. Zároveň bude účastník
vyzván k objasnění položky z oddílu 03 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Elektromontáže, kdy položka
č. 1 - rozvaděč, se cena jeví také nepřiměřeně nízká. Pro úplnost bude požadováno objasnění položky HSV
– Práce a dodávky HSV, oddíl č. 61 – Úprava povrchů vnitřních, položka č. 13 (oprava vnitřní
vápenocementové omítky …), kdy tato položka se jeví nepřiměřeně vysoká za m2 (v porovnání s ceníkem
URS je dvojnásobná) a to zejména z důvodu, že tato položka se může rozsahu, po nálezové situaci starých
omítek, v průběhu stavby upravovat.
Komise v rámci posouzení provedla také u nabídky druhé v pořadí kontrolu, zda je nabídka úplná a splňuje
požadavky stanovené zadavatelem, zda má dodavatel příslušné oprávnění a kvalifikaci poskytovat
požadované plnění.
Nabídka č.:
Dodavatel:

L1, listinná
PEGISAN sta s.r.o.
K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň
IČO: 29162483
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku:
Návrh Smlouvy doložen v nabídce:
Kvalifikace prokázána v požadovaném rozsahu:
Nabídka obsahuje všechny součásti:
Zjištěna mimořádně nízká nabídková cena:
Účastník bude vyzván k doplnění / objasnění
NE
nabídky:
Důvod k vyzvání k doplnění / objasnění nabídky: -Dodavatel prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu a nabídka splňuje všechny
Závěr
požadavky zadavatele uvedené v podmínkách poptávkového řízení.
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Zadavatel prostřednictvím administrátora vyzval k objasnění nabídky E2, přičemž první žádost o objasnění je
evidována ve spise pod č.j. 2058/19/CN a odpověď byla požadována do 21. 05. 2019 do 23:00 hod. U
žádosti o objasnění č. 2 nabídky E2, evidované ve spise pod č.j. 2209/19/CN, byla odpověď požadována do
28. 05. 2019 do 12:00 hod. Na obě žádosti o objasnění účastník poptávkového řízení s nabídkou E2
v požadovaném termínu odpověděl. Členové komise byli formou emailové korespondence seznámeni
s odpověďmi na vznesené dotazy a jednání komise dál pokračovalo pro urychlení formou emailové
korespondence, kdy všem členů komise byla dána možnost vyjádřit se k odpovědím dotazovaného
účastníka zadávacího řízení z hlediska dostatečnosti objasnění nabídky E2.
Členové hodnotící komise se shodli, že je po zhotoviteli nutno požadovat dodržení požadavků:
a) Vzhledem k důležitosti řešeného prostoru památkového objektu nutno bezpodmínečně dodržet všechny
požadavky určené projektem, tzn. zachovat výrobky a způsob provedení dle technických listů a dle
specifikace ve výpisech prvků včetně profesí (elektro aj.), nezaměňovat materiály ani výrobky. Při realizaci
nelze akceptovat žádné snížení kvality záměnou materiálů či zvolených technologií.
b) Truhlářské práce je třeba dodat ve špičkové kvalitě včetně navrženého kování, povrchové úpravy atd.
c) Rovněž elektroinstalaci včetně navržených svítidel je nutno bezpodmínečně dodržet dle technických
specifikací určených projektem.
d) V případě poškození kamenných prvků pod současnou podlahou je nutno počítat s kamennou dlažbou
(rozsah není v současné době vzhledem k nepřístupnosti stávající dlažby znám). V žádném případě
nepřipustit nějaké ústupky z kvality volbou „podobných“ materiálů či technologií. Je to podstatný úkol
z hlediska potřebného autorského dozoru a technického dozoru předmětných stavebních úprav.
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. V rámci
objasnění své nabídky potvrdil, že se s projektovou dokumentací, která je součástí poptávkové
dokumentace, seznámil a plně její kvalitativní, materiálové, památkově-historické požadavky akceptuje. Dle
požadavku objasnil svoji nabídkovou cenu a zároveň učinil prohlášení, že svoji nabídkovou cenu za
kompletní dílo dodrží.
Hodnotící komise při jednání posoudila nabídku E2 a dle obdržených objasnění lze uvést:
Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

Identifikační údaje
Nabídka č. E2
Název firmy

Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

Sídlo firmy

Újezdská 83, 330 33 Město Touškov

IČ

04874391

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

4.413.968,59

Dodavatel prokázal splnění kvalifikace

ANO

Nabídka dodavatele byla úplná

ANO

Dodavatel nabídkovou cenu stanovil, dostatečně vysvětlil

ANO

Nabídka splňuje požadavky a podmínky poptávkové dokumentace

ANO

ZÁVĚR: Nabídka splnila požadavky zadavatele

Seznam dokladů, kterými
dodavatel prokazoval
kvalifikaci

Poznámky k nabídce č. E2
Čestné prohlášení o kvalifikaci, základní způsobilost a profesní způsobilost,
technickou kvalifikaci el. podepsané oprávněnou osobou (Příloha č. 4 popt.
dok.), dále Seznam poddodavatelů (Příloha č. 5 popt. dok.), ŽL – Petr Dudák,
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených el. zařízení, Výpis ze ŽR – Josef
Šindelář, pracování kamene, Rozhodnutí MK – povolení Janovi Dlouhému –
restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze
dřeva, vyjma nábytku, Rozhodnutí MK – povolení Petru Tomanovi –
restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze štuku, Výpis
z OR – Stucco TM – Město Touškov s.r.o.;
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Údaje rozhodné pro
prokázání splnění
jednotlivých kritérií
profesní způsobilosti a
technické kvalifikace
Objasnění nabídky

Čestné prohlášení o kvalifikaci, technická kvalifikace, podepsané oprávněnou
osobou (Příloha č. 4 popt.dok.), dále Seznam poddodavatelů (Příloha č. 5
popt.dok.);
Profesní způsobilost doložena el. podepsaným výpisem z OR;
Technická kvalifikace doložena realizovanými zakázkami za posledních 5 let,
obdobného charakteru a dle požadavků včetně referenčních zakázek na
restaurování kamene a dřeva dle požadavků popt. dokumentace;
Poskytnuto v požadovaném termínu, opakovaně;

9. SEZNAM VYŘAZENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Zadavatel nevyřadil z výběrového řízení žádného účastníka, který podal nabídku.

10. VÝSLEDEK HODNOCENÍ PO POSOUZENÍ NABÍDEK
Hodnotící komise doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení, který se
umístil jako první v pořadí, společnosti Stucco TM – Město Touškov s.r.o. (nabídka E2), se sídlem:
Újezdská 83, 330 33 Město Touškov, IČ: 04874391, a tento dodavatel byl vyzván k poskytnutí
součinnosti.
Komise zasedala, jako 5 - ti členná, všichni členové hodnotící komise spolupracovali. Komise byla ve složení
5 osob ze jmenovaných členů a náhradníků usnášení schopná. Jednání komise probíhalo také elektronickou
formou a jednání hodnotící komise bylo ukončeno 03. 06. 2019.
11. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího dodavatele tvoří samostatný dokument této veřejné
zakázky.
Rozhodnutím o výběru dodavatele (č.j. 2445/19/CN) rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnějšího dodavatele:
Stucco TM – Město Touškov s.r.o., se sídlem: Újezdská 83, 330 33 Město Touškov, IČ: 04874391.
Rozhodnutí o výběru dodavatele včetně odůvodnění bylo odesláno a uveřejněno (č.j. 2536/19/CN) a vybraný
dodavatel byl vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy (č.j. 2598/19/CN). Vybraný dodavatel
doložil požadované dokumenty před podpisem smlouvy (č.j. 2743/19/CN).
12. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
S vybraným dodavatelem Stucco TM – Město Touškov s.r.o., se sídlem: Újezdská 83, 330 33 Město
Touškov, IČ: 04874391, zadavatel uzavřel smlouvu o dílo č. 18/06/2019 (evidována ve spise pod č.j.
2838/19/CN, včetně potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv).
Zakázka s názvem „Stavební úpravy křížové chodby, 2. vyhlášení“ byla zadána.
Zapsal 28. 06. 2019 a předal zadavateli dne 30. 06. 2019 Ing. Václav Štrunc.

podepsal
PhDr. Jana Digitálně
PhDr. Jana Hutníková
2019.07.01
Hutníková Datum:
11:53:36 +02'00'
.................................................................
PhDr. Jana Hutníková
ředitelka
Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.
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