Oznámení o výsledku pořadí uchazečů
a závěru hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu:
„Zateplení fasády objektu ve vlastnictví Obce Chlum čp. 71
(OÚ a Dům pro seniory)“
ZADAVATEL:
(objednatel)

Obec Chlum
zastoupená starostou: Mgr. Františkem Šindelářem
Chlum 71, 332 04 Nezvěstice
IČO: 00256641
Zástupce pro zadávací řízení veřejné zakázky:
Ing. Libor Nebeský, tel.: +420 606 686 631
e-mail: info@nebe-sky.com
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Luboš Hajšman, tel. +420 605 578 663
e-mail: hajsman@seznam.cz

Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

Obec Chlum vyhlásila v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na
stavební práce „Zateplení fasády objektu ve vlastnictví Obce Chlum čp. 71 (OÚ a Dům pro
seniory)“ s výzvou k zasílání nabídek ode dne 2.8.2021 do 27.8.2021 do 12.00 hod. a
následně s prodlouženou lhůtou do 3.9.2021 do 12.00 hod., vše zveřejněno na internetových
stránkách zadavatele a zasláno elektronicky šesti potenciálním dodavatelům.
Ve lhůtě stanovené „Výzvou k podání nabídky“ (dále jen Výzva) byl zodpovězen 1 dotaz,
na základě něhož došlo k upřesnění ve „Výkazu výměr“. Zadavatel následně po upřesnění
položky č. 36 ve „Výkazu výměr“ rozhodl o prodloužení lhůty k podání nabídek o 7
kalendářních dní.
Ustanovená komise pro otevírání nabídek na svém zasedání dne 3.9.2021 zjistila
doručení dvou listinných nabídek a jedné nabídky podané do datové schránky zadavatele.
Po skončení lhůty pro podání nabídky do doby otevírání obálek nebyla doručena žádná
nabídka. Do konce lhůty pro podání nabídek přijal zadavatel 3 nabídky.
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firmy
/ jméno

Sídlo /
adresa

IČO / RČ

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

Nabídková
cena bez
DPH (Kč)

1.

WH STAWO
Přeštice s.r.o.

Komenského
75, Přeštice

03413306/
CZ03413306

26.8.2021

12:14

1 596 869,60

2.

STAFIKO stav
s.r.o.

26352516/
CZ26352516

3.9.2021

9:33

1 987 204,00

3.

ISKOM spol.
s r.o.

Petrovická
283,
Domažlice
Vejprnická 34,
Plzeň

45355363/
CZ45355363

3.9.2021

10:08

1 827 047,00

Stránka 1 z 2

Ustanovená hodnotící komise téhož dne posuzovala prokázání splnění kvalifikace
účastníků a nabídky účastníků z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách (výzvě).
Pro hodnocení nabídek bylo zadavatelem stanoveno hodnotící kritérium – nejnižší
nabídková cena. Na základě hodnocení provedené hodnotící komisí, dle tohoto hodnotícího
kritéria, byla sestavena tabulka, která vyjadřuje celkové pořadí účastníků v rámci této veřejné
zakázky.
Pořadí

Obchodní firma / jméno

Sídlo / adresa

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

WH STAWO Přeštice s.r.o.

Komenského 75, Přeštice

1 596 869,60

2.

ISKOM spol. s r.o.

Vejprnická 34, Plzeň

1 827 047,00

3.

STAFIKO stav s.r.o.

Petrovická 283, Domažlice

1 987 204,00

Všechny společnosti, které předložily své nabídky splnily formální kritéria požadovaná
v zadávací dokumentaci. Předložené nabídkové ceny však byly výrazně vyšší, než
předpokládaná hodnota zakázky.
Ceny stavebních prací se v uplynulém roce výrazně zvýšily, jejich cena je v současné
době nejistá, proto se hodnotící komise rozhodla, že nevybere žádnou z předložených
nabídek a zakázku nyní nebude realizovat.
Digitálně podepsal

V Chlumu dne 3.9.2021

Mgr. František Mgr. František Šindelář
Datum: 2021.09.14
Šindelář
19:57:18 +02'00'

……..………………………………….………………
Mgr. František Šindelář
starosta
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