MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název
zadavatele:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO:

00267538

Č. j.:

SZ-MCH12980/2019

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000016“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem
"Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení
o výběru nejvhodnější nabídky takto:
Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

3

Název:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo:

Tovární 1130
537 01 Chrudim

IČO:

46504621

Datum a čas doručení nabídky:

17.06.2019 13:20

Nabídková cena:

40 140 651,00 Kč

Pořadí nabídky:

2

Pořadové číslo nabídky:

2

Název:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo:

Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

IČO:

60932171

Datum a čas doručení nabídky:

17.06.2019 09:10

Nabídková cena:

40 987 483,00 Kč

Pořadí nabídky:

3

Pořadové číslo nabídky:

1

Název:

Vlastimil Zelený

Sídlo:

Zemědělská 454
588 32 Brtnice

IČO:

10121765

Datum a čas doručení nabídky:

14.06.2019 15:31

Nabídková cena:

48 904 258,00 Kč
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Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou":
Název:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo:

Tovární 1130
537 01 Chrudim

IČO:

46504621

Nabídková cena:

40 140 651,00 Kč

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Splnění základní způsobilosti a technické kvalifikace prokázal uchazeč čestným prohlášením, které je
součástí krycího listu nabídky.
Bankovní zárukou ve výši 700.000,00Kč.
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí v souladu § 246 zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o
výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.
V Chotěboři dne 27.06.2019
Ing. Zdenka Pospíchalová, v.r.
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