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Veřejná zakázka
Rekonstrukce sociálního zařízení, chodby a šatny v administrativní budově SÚS Domažlice
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o
zadávání veřejných zakázek - III. SKUPINA
P21V00000718
syst. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)
1
450 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota dle ZD (bez DPH)

1. Popis předmětu VZ
Předmět plnění VZ:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce sociálního
zařízení, chodby a šatny v administrativní budově SÚS
Domažlice výkazu výměr.

2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. 11. 2021 do 10 hodin a její délka činila 5 pracovních dní
(počátek běhu lhůt dne12. 11.2021).

3. Hodnocení
Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny v
Kč bez DPH (váha 100 %).
Výsledek hodnocení nabídek
nabídková cena
nabídková cena
poř. číslo
IČO
účastník
sídlo
číslo nabídky
v Kč vč. DPH
v Kč bez DPH
1.

1

25200631

DSP Domažlický
Havlíčkova 6, 344 01
stavební podnik s.r.o. Domažlice

1 391 313,51 Kč

1 683 489,35 Kč

4. Rozhodnutí o výběru
Zadavatel tímto rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, když po doporučení hodnotitelem přidělil veřejnou
zakázku uchazeči č. 1 účastníka DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., IČO: 252 00 631, se sídlem Havlíčkova 6,
344 01 Domažlice, který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 391 313,51 Kč bez DPH a jehož nabídka
vyhověla všem požadavkům zadávacích podmínek včetně prokázání kvalifikace.

5. Seznam vyřazených nabídek včetně odůvodnění
Hodnotitel konstatuje, že žádná nabídka nebyla vyřazena.
Protokol o jednání hodnotitele ze dne 23. 11. 2021 tvoří přílohu tohoto záznamu.
Vyhotoveno v Plzni 23. 11. 2021
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