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Město Dubňany

ozNÁMENío
výgĚnuDoDAVATELE

d|e 5 50 zákona č.L34/2o76Sb., o zadáváníveřejnýchzakázek,ve zněnípozdějších
předpisů(dále jen
,,zákon,,I

r. Úorur o z^KMcEA ZADAVATELI
názevzadavate|e
síd|o
|č
zastoupený

Město Dubňany
Náměstí15.dubnaLL49,69603 Dubňany
oo2 84 882
Františkem
Třískou,starostouměsta

veřejná
zakázka

ÚoRŽgnčÁsilrúr- uL. xonNlcKÁ'ougŇeNv"
,,souvtst.R

zadávací
řízení
druhzakázky
zahájeno

podlimitní
zjednodušené
řízení
dle 5 53 zákona
práce
stavební
6. z. 2o2ozveřejněním
kompletní
zadávací
dokumentace
na profiluzadavate|e
a elektronickém
nástroji

2. RozHoDNUTí
Zadavate|veřejnézakázkyna stavebnípráce s názvem,,souuslÁ ÚDRŽBA čÁsTtMK - UL. HoRN|cKÁ,
DUBŇANY" zadávanéve zjednodušeném
podlimitním
řízenídle s 53 zákonatímtooznamujevšem
účastníkům
zadávacího
řízenídle 9 50 zákona,že na základědoporučení
hodnotící
komiserozhodl
usnesením
Radyměstao výběrudodavate|e
p|něnítéto
je:
na
veřejnézakázky,
Vybranýmdodavate|em
frrma/název dodavate|e
síd|o
|č

STRABAGa.s.
Kačírkova
982/4,Jinonice,15800 Praha5
6o8387M

3.oDŮVoDNĚNívýgĚnu
Nabídkavybraného
prokázalasp|něnípožadované
dodavate|e
byla komp|etní,
způsobi|osti
a kva|ifikace,
vyhově|apožadavkům
stanoveným
zadavate|em
vzadávacíchpodmínkách
kveřejnézakázcea současně
by|anabídkou,
jakoekonomickynejvrýhodnější.
která bylav rámcihodnocení
nabídekvyhodnocena
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4.IDENT|FIKAČNí
ÚorurÚČnsrruírŮ
Řízrruí
jsou seřazenipod|eekonomické
Účastníci
zadávacího
řízení
výhodností
nabídek.Nabídkyjsou seřazeny
pod|epočtubodůdosažených
součtem
hodnocení
kritérií.
dílčích
1. místo
firma/ názevdodavatele
síd|o
|Č
nabídková
cena
p|nění
doba
dí|a
výs|edek
hodnocení

STRABAGa.s.
Kačírkova
982/4,Jinonice,15800 Praha5
60838744
4 479 635,02Kčbez DPH
30 ka|endářních
dní
94'03bodů

2. místo
firma/ názevdodavatele
síd|o
|Č
nabídková
cena
plněnídíla
doba
výs|edek
hodnocení

VHS Břec|avs.r.o.
FiignerovaLL6tlL,690 64 Břec|av
42324L4g
4145 589,74KčbezDPH
50 ka|endářních
dní
92 bodů

3. místo
firma/ názevdodavatele
sídlo
lČ
nabídková
cena
plněnídí|a
doba
výsledekhodnocení

DopravnístavbySmrčkas.r.o.
17.|istopadu85o/25,669
02 Znojmo
02620 43o
4308797KčbezDPH
50 ka|endářních
dní
88,97bodů

4. místo
firma/název dodavate|e
sídlo
|Č
nabídková
cena
dobaplněnídí|a
výsledekhodnocení

Správaa údržba
si|nicS|ovácka,s.r.o.
Pivovarská
68601 Uherské
Hradiště
514,Jarošov,
269 L32L6
4344998,77KčbezDPH
54 ka|endářních
dní
87,44bodů

5. místo
Íirma/ názevdodavate]e
sídlo
|č
nabídková
cena
dobap|něnídí|a
výs|edek
hodnocení

sWlETEtsKYstavebnís.r.o.,o. z. DopravnístavbyMORAVA
Jahodováu|ice60,62000 Brno
48o 35 599
4 48934o,o9KčbezDPH
45 ka|endářních
dní
87,20bodů

6. místo
firma/ názevdodavatele
síd|o
|Č
nabídková
cena
dobaplněnídí|a
v'ýs|edek
hodnocení

FlREsTA.Fišer,
rekonstrukce,
stavbya.s.
M|ýnská388/68,Trnitá,60200 Brno
253 L7 628
4 247 328,20Kčbez DPH
76 kalendářních
dní
85,97bodů
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7. místo
firma/ názevdodavatele
sídlo
nabídková
cena
dobaplněnídí|a
výs|edek
hodnocení

EuRoVlA CS,a.s.,o. z. oblastMorava,závod MoravaJih
VídeňskáLo4,6L900 Brno
45274924
4 699067,o7Kčbez DPH
65 ka|endářních
dní
79'81bodů

8. místo
firmal názevdodavate|e
sídIo
|č
nabídková
cena
dobap|nění
dí|a
výsledekhodnocení

Porr a.s.
Dubečská
10000 Praha10
3238/36,Strašnice,
430 05 560
5 329998,42Kčbez DPH
85 ka|endářních
dní
69'28bodů

9. místo
firma/ názevdodavate|e
sídIo
lČ
nabídková
cena
dobap|nění
díla
výsledekhodnocení

lnženýrské
stavbyBrno,spo|.s r.o.
Hudcova588/70b,6zL 00 Brno- Med|ánky
41601 645
5 49Lot4,59Kčbez DPH
100ka|endářních
dní
66,40bodů

lČ

5. ZAVER
Proti rozhodnutí
zadavatele|zepodatnámitkydle ustanovení
5 241 zákona.Námitkymusíbýt doručeny
v sou|adus s 244odst.(1)zákona.
zadavate|i
nejpozději
do 15 dníod doručení
tohotooznámení
řízeníza zájema zpracovánínabídeka
Zadavate|tétoveřejnézakázkyděkujevšemúčastníkům
zadávacího
příštích
doufáv dobrouspo|upráci
na
zakázkách.

MĚsToDuBŇANY
.t

Nám' 15.c|ubna 149
696 03 Dubňany
|Č:0o2348E2,D|Č:CZoo2848B2
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Tříska
František
starostaměsta
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