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Věc:

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

„Plácek her a radostí pro setkávání dětí - Kacanovy“
na základě doporučení hodnotící komise
rozhoduji o výběru nejvhodnější nabídky
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Nejvhodnější nabídku, podle hodnotících kritérií vyhodnocenou jako nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou, předložil uchazeč:
Hřiště hrou s.r.o.
IČO: 03673073
se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov
nabídková cena činí: 497 604,- Kč včetně DPH

V rámci tohoto zadávacího řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny
nabídky uchazečů:
1) Tomovy parky s.r.o., Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
2) TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
3) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov
Jako kritérium hodnocení pro tuto veřejnou zakázku stanovil zadavatel nejnižší
nabídkovou cenu.
Výsledek hodnocení:
1) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČO: 03673073, cena za zhotovení
zakázky je ve výši 497 604,- Kč včetně DPH.

Bankovní spojení:
Komerční banka, pobočka Turnov, č. účtu: 9624-581/0100

IČO: 00275816

Odůvodnění výsledku hodnocení:
V rámci tohoto zadávacího řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny hodnoceny nabídky
tří uchazečů (viz výše). Po vyhodnocení výše nabídkové ceny za dodávku stavebních prací se
jako první umístil uchazeč Hřiště hrou s.r.o.. Tento uchazeč předložil nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou a jeho nabídka rovněž vyhověla veškerým požadavkům zadavatele a je pro
zadavatele akceptovatelná.
Vítězného uchazeče žádáme o zaslání návrhu smlouvy v elektronické podobě na emailovou
kacanovy@craj.cz do 20.7.2015.

Za zadavatele:
Michal Nožička, DiS., v.r.
Starosta obce Kacanovy

Rozdělovník:
1) Archiv zadavatele
2) Tomovy parky s.r.o., Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
3) TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
4) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov

