Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1953/ML
Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 9. 12. 2020
Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce
u veřejné zakázky s identifikačními údaji:
Systémové číslo VZ:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ:

P20V00000048
Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny –
severní strana
Veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)

Město Mariánské Lázně
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061, CZ00254061

Výsledek hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky analogicky
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „zákon“). Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka č. 1, kterou předložil dodavatel:
Obchodní název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ / DIČ:

SVS 2000 spol. s r.o.
363 01 Ostrov, Mořičovská 1210
s.r.o.
25241753

Nabídková cena celkem bez DPH:
Nabídková cena celkem vč. DPH:

726.077,66Kč
878.553,97Kč

Souhlas zadavatele s přidělením veřejné zakázky a s uzavřením smlouvy o dílo
Rada města usnesením č. RM/617/20 ze dne 8. 12. 2020 odsouhlasila přidělení veřejné zakázky na stavební práce
„Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny – severní strana“ a uzavření Smlouvy o dílo se společností
stavby SVS 2000 spol. s r.o., se sídlem 363 01 Ostrov, Mořičovská 1210, IČO 25241753.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
Příloha
Usnesení č. RM/617/20 ze dne 8. 12. 2020
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