
Město Hodkovice nad Mohelkou 
 

 

  

 

O Z N Á M E N Í   O   R O Z H O D N U T Í 
o výběru dodavatele 

 
 

Město Hodkovice nad Mohelkou 

Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 00262820,  jako zadavatel podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 
 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), rozhodl ve smyslu  ust. § 122 odst. takto: 

 

 

Smlouva na plnění veřejné zakázky s názvem Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou bude 

uzavřena s účastníkem č. 1 : HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o.,  Chanovice 102, 341 01 

Horažďovice, IČ: 62496867.  

   

 

 

Odůvodnění: 

 

Nabídka vybraného účastníka byla v rámci hodnocení dle stanoveného hodnotícího kritéria – 

ekonomická výhodnost nabídky, vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější. Hodnotící komise dále 

konstatovala, že nabídka vybraného účastníka splňuje veškeré stanovené zadávací podmínky a 

vyhovuje platným právním předpisům. Zadavatel se se závěry hodnotící komise ztotožnil, a proto 

v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona rozhodl, jak je výše uvedeno. 

 

 

Celkový výsledek hodnocení nabídek a hodnocení v jednotlivých hodnotících kritériích: 

 
č.nabídky účastník kritérium hodnota Výpočet body váha přep.body b. celkem pořadí nabídky

Výše nabídkové ceny 5 973 834,54 N/Ax100 95,32 50% 47,66

1 HAAS Fertigbau Doba trvání stavby 119 N/Ax100 100,00 50% 50,00 97,66 1

č.nabídky účastník kritérium hodnota Výpočet body váha přep.body b. celkem pořadí nabídky

Výše nabídkové ceny 5 694 823,82 N/Ax100 100,00 50% 50,00

2 DKK Stav s.r.o. Délka záruční doby 141 N/ANx100 84,40 50% 42,20 92,20 2  

 

 

Vítězného účastníka vyzýváme k jednání o uzavření smlouvy a zároveň jej žádáme o předložení 

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace v elektronickém 

vyhotovení. Zároveň předložte doklady podle ust. § 104 odst. 2 Zákona v elektronickém vyhotovení, 

tedy: 

o identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

o doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob dle přechozí odrážky k vybranému dodavateli; 
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těmito doklady jsou zejména 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

 seznam akcionářů, 

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.   

 

Doklady je možné předložit v originálech nebo v el. konverzi opatřené el. podpisy na mailovou 

adresu: vyber1@volny.cz. 

 

Všem účastníkům děkujeme za nabídky a těšíme se na spolupráci někdy v budoucnu. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou,  dne  13. 6.  2019 

 

 

 

 

                       …………………..………………. 

                     Ing. Radovan Louda 

                                                                                                   VYBER s.r.o 


		2019-06-13T17:51:15+0200
	Ing. Radovan Louda




