Zpráva zadavatele
ve výběrovém řízení na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu:

Oprava místní komunikace F2
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Právní forma zadavatele:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
e-mail:
WEB:

Obec Ludvíkovice
Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
801
00831964
CZ00831964
Mgr. Jiří Šturma, starosta obce
412 526 818
podatelna@ou-ludvikovice.cz
http://www.ou-ludvikovice.cz/

2. Druh zadávacího řízení:
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ v platném znění.
Zakázka byla vyhlášena na základě odeslání výzvy k podání nabídky 03.05.2016 a uveřejnění
výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele dne 04.05.2016. Jedná se o zakázku malého rozsahu.

3. Předmět zakázky:
Jedná se o opravu poškozené místní komunikace v celkové ploše 748 m2, která bude provedena
z asfaltu a dále pak krajnic v celkovém množství 111 m2 ve štěrkodrti.

4. Identifikační údaje o uchazeči, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo:
Identifikační údaje o uchazeči – právnické osobě
Obchodní firma nebo název DOKOM FINAL s.r.o.
Sídlo
Kamenná 2, 407 11 Děčín 32
Právní forma
112 – společnost s ručením omezeným
IČ
25042751
DIČ
CZ25042751

5. Celková cena veřejné zakázky uvedená v nabídce uchazeče a v uzavřené
Smlouvě o dílo:
Cena bez DPH:
21% DH
Cena celkem vč. DPH:

Kč 494.997,00
Kč 103.949,37
Kč 598.946,37

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Nabídka vybraného uchazeče byla nejlevnější ze všech hodnocených nabídek.
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7. Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizovány prostřednictví
subdodavatelů:
Stavební práce nebudou prováděny subdodavatelsky.

8. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
včetně důvodu vyloučení:
Nabídka
č.
1

4

Název a sídlo uchazeče

Důvod vyřazení

ZESP s.r.o., Lindava 84,
471 58 Cvikov
IČ: 254 87 230

Zemní a dopravní stavby
Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48,
407 41 Dobrná

Cenová nabídka byla předložena vyšší, než byla
předpokládaná cena uvedená v Zadávacích
podmínkách, čl. 5 – Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Uchazeč ve své nabídce nepředložil smluvní vztah
s odborně způsobilou osobu na dopravní stavby.
Byl pouze předložen doklad Osvědčení o autorizaci
na dopravní stavby a čestné prohlášení pana
Jaroslava Šimonka. Nebyl však předložen smluvní
vztah v souladu s požadavkem zadavatele
v Zadávacích podmínkách, čl. 9 – Subdodavatel.

9. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny:
Identifikační údaje o uchazeči – právnické osobě
Obchodní firma
Sídlo
Právní forma
nebo název
SaM silnice a
mosty Děčín a.s.

Oblouková
416, 405 01
Děčín III.

Akciová
společnost

IČ

Sestupné pořadí nabídek
ostatních hodnocených
uchazečů

250 42 751

2. místo

10. Identifikační údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké
nabídkové ceny:
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

11. Důvod zrušení zadávacího řízení:
Nebyl žádný důvod pro zrušení zadávacího řízení.
V Ludvíkovicích dne 07.06.2016
Za správnost uvedených údajů odpovídá:

Mgr. Jiří Šturma
starosta obce
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