Rozhodnutí o přidělené veřejné zakázky
Zadavatel:
Obec Helvíkovice
Helvíkovice čp. 3
564 01 Žamberk
IČ/DIČ: 00580929/ CZ00580929
Zastoupený: Janou Kolářovou, starostkou obce

Název veřejné zakázky:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT:
„ZATEPLENI OBJEKTU A REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU HELVÍKOVICE"

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
v platném znění
ROZHODUJE
o přidělení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), a v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí, v aktuální verzi účinné
od 20.6.2014, vyhlášené výzvou zadavatele.
I.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Název:
Sídlo / místo podnikání:
Právní forma uchazeče:
IC.
DIC:
II.

REKOS Ševčík, s.r.o.
Čs. Armády 1401
564 01 Žamberk
společnost s ručením omezeným
25960351
CZ25960351

Údaje a hodnoty z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem hodnocení:

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a rezervy
III.

1 358 594,22 Kč

Odůvodnění zadání veřejné zakázky uchazeči:

Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla vybrána nabídka uchazeče REKOS Ševčík
s.r.o., se sídlem Čs. Armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ: 25960351, DIČ: CZ25960351. Nabídka tohoto
uchazeče byla ohodnocena nejvyšším možným počtem bodů (100 bodů). Uchazeč předložil ve své nabídce
nejnižší nabídkovou cenu.
V yhodnocení pořadí nabídek všech uchazečů:

SEZNAM VÝSLEDNÉHO POŘADÍNABÍDEK
POŘ.
ČÍSLO

JMÉNO

NABÍDKY
3.

CELKOVÝ

OBCHODNÍ F IR M A /
SÍD LO /M ÍSTO PODNIKÁNÍ

IČ/DIČ

POČET
BODŮ

REKOS Ševčík s.r.o.

Čs. Armády 1401, 564 01
Žamberk

25960351 /CZ25960351

100 b.

OBEC
V Helvíkovicích dne

TíO.íbOfy

H E L V ÍK O V IC E .

564 01 Žamberk^

razítko a podpis zadavatele

Poučení: V souladu s ustanovením § 110 odst. 4 zákona uvádíme, že námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky nebo proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 5 dnů ode
dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení. V souladu s ustanovením § 82 odst.
1 nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější.

