ROZHODNUTI ZADAVATELE
Způsob zadání: uŽšířízení
Evidenční ěíslo veřejné zakázky 60051 528
Datum zahájení zadávacího řízení:15. 10. 20'l0
Název veřej né zakázky'.

ZADAVATEL:

sVAzEK oBcíHLUBoKÉ- KRoKočíN- Ú.lezo U Roslc

zastoupený předsedou svazku, panem oldřichem Polehlou
obecní úřad Újezd u Rosic č.p. 111, 664 84 Zastávka u Brna
lÓ:72O4Q971

zAsToUPENí zADAVATELE: společnost pověřená \^ýkonem zadavatelských činnosti dle mandátní smlouvy
STAVEBNí PoMDNA, spol. s r.o.
spoleěnost pro inženýrskéa Cenové poradenství

PrůběŽná 48' 37o 04 ČeskéBudějovice

lČ:62508822 l

VÝsLEDEK HoDNocENí PoDANÝCH NABíoEK:

Jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky jsem na základě doporučení hodnotící
komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s $$ 76 aŽ 80 zákona

rozhodl o

VÝBĚRU NEJVHoDNĚ.lŠíNaeíoxy

uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritériívyhodnocena jako

ekonomicky nejvýhodnější:

Sdružení- Hluboké, Krokočín,Ujezd u Rosic
vedoucí člen sdružení:í. Žd'árská plynařská a vodařská, a.s'
591 01 Hamry nad Sázavou 367
lČ: 25531 328, DlČ: CZ25531328

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek podle posouzení

a hodnocení nabídek hodnotícíkomisí' a to zejména z těchto důvodů.
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NejniŽŠínabídková celková cena díla: 'l13 492 108,- Kě vč. DPH' Cj. 94 576 757'- Kč
bez DPH).
Nabízené zárukv za dílo:
záručni doba na stavební práce: 60 měsíců,

_
-

záručnídoba na techno|ogii ČoV a čerpacích stanic: 36 měsíců,
záruéní doba na komunikace a zpevněné plochy: 36 měsíců'
Nabízenésankčnía zaiišt'ovacíinstrumentv:
smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla: 0,3
bez DPH za den prodlení,
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z ceny díla

Smluvní pokuta za nedodžení konečnéhotermínu odstranění vad a nedodělků
uvedených V protokolu o převzetí a předání díla: 30 000,_ Kč za den prodlení
a vadu,
smluvní pokuta za nedodženítermínu nástupu k odstranění reklamovaných vad
v záručnÍlhůtě: 20 000'- Kč za den prodlení a vadu,
smluvní pokuta za nedodženítermínu vyklizení staveniště: 20 000,- Kč za den_
prodlení'

POVERUJI
zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PoRADNU, spol. s r.o., aby na základě uzavřené
mandátní smlouvy a p|né moci sdělil výŠeuvedené rozhodnutí zadavatele jednotlivým
uchazečům-

V Ujezdu u Rosic dne

21 . 12. 2O1O
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oIdřich Polehla
předseda svazku

