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1.1. Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, 2. etapa
Dochází k výměně sportovních povrchů a to na
těchto plochách:
hřiště 1 – 325 m2
vpichovaný umělý venkovní polypropylénový
smyčkový tenisový
a víceúčelový sportovní koberec s certifikací
pro tenis itf-3. celková tloušťka 12mm, šířka
role min. 4,0m, hmotnost koberce cca
1,5kg/m2, množství zásypu křemičitým pískem
cca 5kg/m2.
hřiště 2 – 390 m2
modulový polypropylénový perforovaný vodopropustný povrch s pevným zámkovým spojem
a vloženými dilatačními prvky o formátu modulu min. 275x275mm, max. 310x310mm mm a
minimální tloušťce 13,0mm. požadováno
schválení dle en14877 a certifikát itf-5.
Výměna ochranných sítí a drobné opravy podkladu viz přílohy zadávací dokumentace.

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P21V00000025

1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO:

00242098

Evidenční číslo:
1.4. Postup veřejné zakázky:

VZMR IV. kategorie

1.5. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

1.6. Druh veřejné zakázky:

stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000072

1.8. Zahájené dne:

16. 6. 2021

Oznámení o výběru dodavatele/nejvýhodnější nabídky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ
Dobříš, 2. etapa“ zadané Vám v souladu se směrnicí Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) Vám oznamujeme, že v rámci veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele k uzavření smlouvy takto:
Výsledné
pořadí
1

Název účastníka

PRECOL s.r.o.

IČO

Adresa

26461935

Předměřice nad Jizerou 74
29474 Předměřice
nad Jizerou

Poř. číslo
nabídky

Nabídková cena
(Kč)
1 070 396,75 Kč
bez DPH

1

Žádná nabídka nebyla vyřazena. Nebyly podány žádné nabídky po termínu.
Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat k uzavření smlouvy
dodavatele, který podal nejvýhodnější nabídku na plnění výše uvedené veřejné zakázky:
Název účastníka
PRECOL s.r.o.

IČO
26461935

Adresa
Předměřice nad
Jizerou 74
29474 Předměřice nad Jizerou

Poř. číslo
nabídky
1

Nabídková cena
1 070 396,75 Kč
bez DPH

Nabídka
uchazeče
PRECOL
s.r.o.,
se
sídlem
Předměřice
nad
Jizerou
74
29474 Předměřice nad Jizerou, IČO 26461935, byla podána v souladu se zadávací dokumentací a
v souladu se ZZVZ a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
O výběru dodavatele rozhodla na své schůzi konané dne 29.06.2021 Rada města Dobříše usnesením č. 17/92/2021/RM.
Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval vítězného účastníka k podpisu smlouvy.
Do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem hodnoceným uchazečům nahlédnout do zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek.

Petr Oplíštil v. r.
pověřený člen komise pro hodnocení nabídek
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