PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Obec Osek

sídlo: Osek čp. 18, PSč 338 :?1 0sek
zastoupená : starostou obce Jaroslavem Peroutkou
Ič: oožssgs<

Předrnět zakázky: Vybudování chodníku v části obce Vitinka

Nový chodník je navržen jako komunikace funkční podskupiny D2 - komunikace nepřípustné provozu
silni«=ních motorových vozidel. Nový chodník bude realizována v úseku obce šířky min 2,0 m. Vně obce a
přístupový chodník k pravostranné zastávce BUS bude chodník šířky 1, 5 m. Chodník v místě pravo i
Ievostranné zastávky BUS bude šířky 2,5 n.

Zadavatel v souladu s ustanovemm § 217 zákona č. "I 34/2016 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen ,,zákon") zpracoval zprávu o výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavby zadané

výzvou k podání nabídky.
(

1. Identifikační údaje zadavatele:

Osek čp. 18, PSč 338 21 0sek, Ič: 00258954
zastoupený starostou obce Jaroslavem Peroutkou
Il. Druh zadávacího řízení:

výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
Ill Identifikační údaje vybraného uchazeče:
DYBS s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
Ič/Dlč:

(

62821033/CZ62821033

Uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zákonem a zadavatelem a nabídl nejnižší cenu ze všech
uchazečů. Dodavatel nepředpokládá spolupráci subdodavatele.
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Cena zakázky sjednaná ve smlouvě o dílo :

3,084.507,- Kč bez DPH

IV. Identifikační údaje všech uchazečů vč. nabídkové ceny

F poř.č.
nabídky
1.

2.

í

r

uchazeč

DYBS s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČ
62821033

BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02

Dýšina, IČ 25201506

cena bez DPH

l

3,084.507,-

3,160.038,-

V. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízerí
žádný z uchazečů nebyl vyloučen
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Vl. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsat
aííovaia

řádně nízkou nabídkovou

mimoraaíí

cenu

žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Vll. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněiiím či jednacího řízerí bez
uveřejnění, byla-li taková možnost využita.
tato možnost využita nebyla
Vlll. Důvod zrušení zadávacího řízení

zadávací řízení zrušeno nebylo

IX. Nejedná se o zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti.
X. Střet zájmů.

V průběhu zadávacího řízení nebyl u žádných osob zjištěn.
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VOseku dne ....,'::.:............2019
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Jaroslav Peroutka
starosta obce
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