ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky: Zvýšení kvality vzdělávání v malotřídní ZŠ Záchlumí –
stavební část
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné
stavební práce
zakázky:
Otevírání obálek:
12. května 2020 od 14:00 hodin
Obchodní firma/název
Obec Záchlumí, Záchlumí 17, 349 01 Stříbro
zadavatele včetně sídla IČ: 00573621
a zastoupení
Šárkou Trávníčkovou, starostkou obce
Zadavatel na základě ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon)
OZNAMUJE, ŽE ROZHODL
o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadané
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“).
I. Identifikační údaje vybraného účastníka zadávacího řízení
Uchazeč číslo

1.

Obchodní firma

MPA stavební spol. s.r.o.

sídlo

Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro

IČ

25226801

právní forma

Společnost s ručením omezeným

Vybraný účastník zadávacího řízení splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
II. Identifikační údaje dalších účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly
hodnoceny
Uchazeč číslo

2.

Obchodní firma

MB Bau s.r.o.

sídlo

Terezie Brzkové 1037/27, 318 00
Plzeň

IČ

04597613

právní forma

Společnost s ručením omezeným
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III. Odůvodnění zadání veřejné zakázky účastníkovi zadávacího řízení a odmítnutí
ostatních účastníků zadávacího řízení:
Hodnocení nabídek proběhlo podle následujících kritérií stanovených zadavatelem ve Výzvě
a Zadávací dokumentaci:
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.
Název účastníka zadávacího řízení

Výše vyhodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH

MPA stavební spol. s.r.o.

2.362.436,94 Kč

MB Bau s.r.o.

2.978.355,19 Kč

IV. Vyhodnocení pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení:
|Nabídky byly seřazeny do níže uvedeného celkového pořadí.
Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)
Pořadí nabídky pro
hodnocení

Název účastníka

IČ

1.

MPA stavební spol. s.r.o.

25226801

2.

MB Bau s.r.o.

04597613

Poučení

S ohledem na skutečnost, že shora uvedená veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu,
nelze proti rozhodnutí zadavatele podat námitky.

V Záchlumí dne 27. května 2020
………………………………..
Šárka Trávníčková, starostka
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