Obec Supíkovice
Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice
IČ: 00303429 / DIČ: CZ00303429
Ing. Roman Bican, starosta obce
Telefon: +420 584 432 142, Email: starosta@supikovice.cz
ID datové schránky: scvbj9r
Web: http://www.supikovice.cz/
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5222841/0100

Rozhodnutí zadavatele o vybraném dodavateli
k veřejné zakázce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „Zákon“)
Zadavatel:
Úřední adresa:
IČO:
Statutární orgán:
Název veřejné zakázky:

Druh a režim veřejné
zakázky a druh
výběrového řízení:

1.

Obec Supíkovice
Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice
00303429
Roman Bican, starosta obce
Výstavba parkovací plochy a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci Supíkovice
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3
Zákona
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 Zákona
Druh výběrového řízení: zakázka mimo režim Zákona
Veřejná zakázka je vyhlášena mimo režim Zákona, ale za respektování konkrétních
ustanovení Zákona, které jsou uvedený v zadávací dokumentaci a přílohách
zadávací dokumentace. Výběrové řízení je rovněž vyhlášeno dle Směrnice č.
2/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena
zastupitelstvem obce Supíkovice.

Zadavatel bere na vědomí a schvaluje

doporučení komise konané dne 25. května 2022, ohledně výběrového řízení pod názvem „Výstavba parkovací
plochy a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci Supíkovice“. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil,
že nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla
stanovena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídka účastníka VŘ, společnosti JHF Heřmanovice, spol.
s r.o., Heřmanovice 523, 793 74 Heřmanovice IČ: 479 72 912 byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH a splnila veškeré podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Zadavatel rozhoduje
o výběru dodavatele, kterým je společnost JHF Heřmanovice, spol. s r.o., Heřmanovice 523, 793 74
Heřmanovice IČ: 479 72 912.
V Supíkovicích, dne:

v. r. Roman Bican
zadavatel a starosta Obce Supíkovice

Č.j.: OS/1046/2022
Vyvěšeno dne: 08. 06. 2022
Svěšeno dne: 24. 06. 2022

