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MĚSTO LlBUŠÍN

Hálkova 140, 273 06 Libušín
00234630
CZ00234630
lng, Vladimírem Eichlerem, starostou

Ve věci veřejné zakázky vyhlášené formou zjednodušenéhopodlimitního řízenídle § 38
zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách y,platném znění (dále jen zákon) s názvem:
,,REKoNsTRuKcE OBJEKTU č,p. 124 v LlBUSINE" Vám sdělujeme, že zadavatel rozhodl
dne ..}.Q ,.l..?-.9,/.Q, o přidělení veřejné zakázky uchazeči dle uvedeného pořadí:

í. Pražská stavební s.r.o.

BULDlX s,r.o.
GREEN ENERGY LlBUŠíNs.r,o
Josef Brabec - AMlGO
ALLKON s.r.o.
DOM|STAV CZ a.s.
D|STAV REAL CZ s.r.o.
ADEV|TA s.r.o.
RENASTAV s.r.o"
MAO a.s.
S-BAU BOHEIM|A spol. s r.o,
G&G Building s.r.o,
R|TUS s.r.o.
tMOZlS s.r.o.
EMV s,r.o,
PP-servis Plzeň s.r,o.
DKK Stav s.r.o.
TOGET s.r.o.
ANlMA BOHEMlCA s.r.o.
ELA L|TVÍNOV spol. s r.o.
Stavební firma Pastyřík s.r.o.
DAVA-CZ s,r.o.
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Vítězná předložená nabídka č.23uchazeče í, Pražská stavební s.r.o., lČO: ZgOt 1671,
(nabídková cena 4 777 777 ,-Kč bez DPH, doba realizace 120 dní) splňuje všechny
požadavky zadávací dokumentace, nabídka získala nejvyššípočet bodů dle zvolených
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hodnotících kritérií(cena a doba realizace) a jejich váhy a proto byla komisívyhodnocena
jako nejvýhodnější.

Pouěení:
proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky můžetev souladu s ust. § 1 10 odst. 4 zákona
podat písemné námitky, které musí býtzadavateli doručeny nejpozději do 1O-ti dnŮ ode dne

doručenítohoto oznámení (za den doručeníse v souladu s ust.
považuje den uveřejněnítohoto oznámení na profilu zadavatele).

§ 81 odst.4 zákona

Před uplynutím lhůty pro podání námitek dle výše uvedeného odstavce zadavatel v souladu
s ust. § 82 odst. 1 zákona nesmí s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější,uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.
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lng. Vladimír Eich

starosta

