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věc :
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Zateplení objektu Základní školy Plavy“ - Zpráva o veřejné zakázce
Obec Plavy jako investor a zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zateplení objektu
Základní školy Plavy“ zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace dle § 6 odst.1 zákona v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce a Pravidly obce Plavy pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzvala uchazeče k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky s dílčími
kritérii

výše nabídkové ceny bez DPH
90%

záruční lhůta v měsících
10%
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.855.000 Kč bez DPH
Výzva a textová část zadávací dokumentace byly odeslány 6 uchazečům a dále byly zveřejněny na úřední
desce obce, webových stránkách www.plavy.cz a profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.
O kompletní zadávací dokumentaci s přílohami požádalo celkem 12 uchazečů, z toho 3 přímo výzvou
obeslaní; dokumenty byly zájemcům zasílány přes úschovnu.cz. Veškerá korespondence mezi zadavatelem
a uchazeči je dokladovaná.
Nabídku v řádném termínu podalo celkem 11 uchazečů, po uplynutí soutěžní lhůty zadavatel 1 osobně
doručenou nabídku nepřevzal.
Z 11 nabídek nesplnily 3 nabídky podmínky zadání a byly ze zadávacího řízení vyloučeny. Ve stanovené
lhůtě pro odvolání proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení se žádný z vyloučených uchazečů neodvolal.
Posuzované nabídkové ceny byly v rozmezí 1.437.847,30 Kč – 1.681.330 Kč, záruka v rozmezí 60 –
120 měsíců.
Dle rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek je nejvýhodnější nabídkou z hlediska
hodnotících kritérií nabídka uchazeče

SPIDERS s.r.o. Liberec,
nabídková cena 1.482.957,24 Kč, záruka 120 měsíců, celkem 9.726,22 bodů.
Rozhodnutí komise bylo potvrzeno a odsouhlaseno zadavatelem, Zastupitelstvem Obce Plavy, usnesením č.
44/4/16 ze dne 30.5.2016.

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce
otisk úředního razítka

Příloha :
sumarizace nabídek
Digitálně
podepsal
Věra
Mužíčková

Zateplení objektu základní školy Plavy - sumarizace nabídek
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bodové hodnocení
pořadí

hodnotící kritéria

90%
10%

nabídková cena bez DPH
záruka

Očíslování nabídek podle pořadí doručení
Cena je uvedena bez DPH
Uchazeči s pořadovým číslem nabídky 5, 6 a 8 byli v zadávacím řízení vyloučeni pro nesplnění podmínek zadání
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