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OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ

I 1. Základní údaje o zadavateli:
Název zakázky

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU
JÍLOVIŠTĚ

N á z e v / obchodní firma
zadavatele

Obec Jíloviště

Sídlo zadavatele

Pražská 81, 252 02 Jíloviště

IČ zadavatele

00241334

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-jiloviste

Výběrové řízení bylo provedeno na základě podmínek pro výběrové řízení jako zakázka malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „ZZVZ" či „zákon"). Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít
ustanovení zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná
se pouze o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze
přiměřeně.

I 2. Rozhodnutí:

OBEC JÍLOVIŠTĚ

V souladu s návrhem výběrové komise

ROZHODL
zadavatel na základě výsledku posouzení nabídek uchazečů podaných ke dni 2.5.2022 v souladu se
Směrnicí obce Jíloviště 1/2021 o výběru nejvhodnější nabídky dle nejnižší nabídkové ceny, a to
následovně:

Zadavatel rozhodnutím zastupitelstva ze dne 4. 5. 2022 schválil nabídku veřejné zakázky na stavební
práce ,,MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU JÍLOVIŠTĚ" dodavatele:

A Sport Produkt s.r.o.
Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 0 0 Praha 2
IČ: 4 5 3 1 5 8 6 8

I 3. Odůvodnění

za c e l k o v o u cenu: 4 799 974,20 Kč bez DPH

Hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení vyse uvedené veřejné zakázky byla zadavatelem
stanovena nejnižší celková nabídková cena. Nabídka společnosti A SPORT PRODUKT s.r.o. s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou bez DPH tak byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
S ohledem na výše uvedené rozhodnutí tímto zadavatel všem účastníkům výběrového řízení oznamuje
výběr dodavatele. Součástí tohoto oznámení jsou zápis o hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele se zaznamenaným výsledkem posouzení, a které tvoří přílohy
tohoto oznámení.

Příloha č. 1: Zápis o hodnocení nabídek
Příloha č. 2: Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
V Jílovišti dne 4. 5. 2022

Vladimír Dlouhý
starosta Jíloviště

