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1.1. Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2.
MŠ

Předmět veřejné zakázky

zeleň: Rekonstrukce veřejného prostranství v
okolí 2. MŠ III. část Výsadba

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P21V00000038

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:

část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení

1.5. Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

1.6. Druh veřejné zakázky:

stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000088

1.8. Zahájené dne:

29.07.2021

Oznámení o výběru dodavatele/nejvýhodnější nabídky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství v
okolí 2. MŠ“ 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:
I. část Veřejné osvětlení - veřejné osvětlení: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ
Výsledné
pořadí
1

Název účastníka
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO
26342812

Poř. číslo
nabídky

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

1

Nabídková cena
(Kč)
132.250,00 Kč
bez DPH

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
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO
26342812

Poř. číslo
nabídky
1

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

Nabídková cena
132.250,00 Kč
bez DPH

Nabídka
uchazeče
SILNICE
NEPOMUK
s.r.o.,
se
sídlem
U
Pošty
513
33501 Nepomuk, IČO 26342812, 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 24.08.2021 Rada města Dobříše usnesením č. 28/95/2021/RM.
II. část Povrchy - Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ
Výsledné
pořadí

Název účastníka
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

1

IČO
26342812

Poř. číslo
nabídky

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

Nabídková cena
(Kč)
776.814,00 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
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO
26342812

Poř. číslo
nabídky
1

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

Nabídková cena
776.814,00 Kč
bez DPH

Nabídka
uchazeče
SILNICE
NEPOMUK
s.r.o.,
se
sídlem
U
Pošty
513
33501 Nepomuk, IČO 26342812, 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 24.08.2021 Rada města Dobříše usnesením č. 28/95/2021/RM.
III. část Výsadba - zeleň: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ
Výsledné
pořadí
1

Název účastníka
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO
26342812

Poř. číslo
nabídky

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

Nabídková cena
(Kč)
339.188,00 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
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO
26342812

Adresa
U Pošty 513
33501 Nepomuk

Poř. číslo
nabídky
1

Nabídková cena
339 188,00 Kč
bez DPH
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Nabídka
uchazeče
SILNICE
NEPOMUK
s.r.o.,
se
sídlem
U
Pošty
513
33501 Nepomuk, IČO 26342812, 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 24.08.2021 Rada města Dobříše usnesením č. 28/95/2021/RM.
Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval vítězného účastníka k podpisu smluv. Do uzavření smluv 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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