Přijatá usnesení ze 7. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 7.8.2020
od 15 hodin v kanceláři starosty obce Lomnice
.
Usnesení č. 96/7/2020 ze dne 7.8.2020
Zastupitelstvo obce volí pro své 7. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Naděžda Černíková, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu: Naděžda Černíková, Bc. Markéta Nováková

Usnesení č. 97/7/2020 ze dne 7.8.2020
Výběrové řízení na „Oprava místních komunikací obce Lomnice v roce 2020“
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu s názvem
„Oprava místních komunikací obce Lomnice v roce 2020“ posoudila nabídky a konstatuje následující:
Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení firmu Komunikace
Sokolov s.r.o., IČ 280 361 66 adresa: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, která podala
nejvýhodnější nabídku, a to v ceně 733.227,02 Kč včetně DPH.
Tabulka celkového hodnocení:

Pořadí dle
výsledku
hodnocení

Uchazeč (název, IČ, adresa)

Nabídková cena
v CZK,
včetně DPH

1

Komunikace Sokolov s.r.o., IČO 280 361 66, Dolní 98,
Všeborovice, 362 63 Dalovice

933.227,02

2

JML stavební s.r.o., IČO 264 123 14, Bendlova 572, 356 01
Sokolov

935.448,82

3

MADRE-CAT s.r.o., IČO 084 463 26, Horní 1226, 357 35
Chodov

942.256,77

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci
„Oprava místních komunikací obce Lomnice v roce 2020“;
b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce firmu Komunikace Sokolov
s.r.o. s cenou 933.227,02 Kč a pověřuje starostu k dalším úkonům ve věci této zakázky.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 98/7/2020 ze dne 7.8.2020
Výběrové řízení na „Víceúčelové hřiště Lomnice – dodání a montáž umělého trávníku“
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu s názvem
„Víceúčelové hřiště Lomnice – dodání a montáž umělého trávníku“ posoudila nabídky a konstatuje
následující:
Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení firmu JB Estate s.r.o.,
IČ 286 723 21 adresa: Provodín 76, PSČ 471 67, která podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně
556.479,- Kč včetně DPH.

Pořadové
číslo
nabídky

1

Dodavatel (název, IČO, adresa)

Nabídková cena
v CZK,
bez DPH

Nabídková
cena v CZK,
vč. DPH

459.900,-

556.479,-

479.000,-

579.590,-

JB Estate s.r.o., IČ: 286 723 21
Provodín 76, PSČ 471 67

2

MEGA a.s., IČ: 445 671 46
Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27

3

---

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci
„Víceúčelové hřiště Lomnice – dodání a montáž umělého trávníku“;
b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce firmu JB Estate s.r.o. s cenou
556.479,- Kč a pověřuje starostu k dalším úkonům ve věci této zakázky.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 99/7/2020 ze dne 7.8.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 12 v DSMB paní Marii Šperkové, Mánesova 287,
Lomnice od 09/2020.

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce

