Přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne
8.8.2019
od 15 hodin v kanceláři starosty obce Lomnice

Usnesení č. 137/8/2019 ze dne 8.8.2019
Zastupitelstvo obce volí pro své 8. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Ondrejčík, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu: Bc. Markéta Nováková, Miloš Matoušek
Usnesení č. 138/8/2019 ze dne 8.8.2019
Výběrové řízení na akci „Oprava místní komunikace obce Lomnice“
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava místní komunikace obce Lomnice“ posoudila
nabídky a konstatuje následující:


Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost
Martin Drechsler, IČO 87023849, která podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně
1.006.877,30 Kč včetně DPH.
Tabulka celkového hodnocení:

Pořadí dle
hodnocení

Uchazeč (název, IČ)

Pořadí
doručení
nabídek

Nabídková
cena v CZK,
bez DPH

Nabídková cena
v CZK,
vč. DPH (cena
celkem)

1

Martin Drechsler, IČO 87023849

2

832.130,00

1.006.877,30

2

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005

1

1.173.863,24

1.420.374,52

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci
„Oprava komunikace obce Lomnice“
a) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce na akci „Oprava místní
komunikace obce Lomnice“ společnost Martin Drechsler, IČO 87023849, se sídlem Chranišov
14, Nové Sedlo, PSČ 357 35, s nabídkovou cenou 1.006.877,30 Kč vč. DPH a pověřuje starostu
k dalším úkonům ve věci této veřejné zakázky.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Usnesení č. 139/8/2019 ze dne 8.8.2019
Výběrové řízení na akci „Pořízení elektromobilu“
1

Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Pořízení elektromobilu“ posoudila nabídky a konstatuje
následující:


Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost
EUROGREEN CZ s.r.o., IČO 64651959., která podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně
899.690,00 Kč bez DPH.

Pořadí dle
hodnocení

Uchazeč (název, IČ)

Pořadí
předložení
nabídky

Nabídková
cena v CZK,
bez DPH

Nabídková
cena
v CZK,
vč. DPH

1

EUROGREEN CZ s.r.o., IČO
64651959

1

899.690,00

1.088.625,00

2

AGROWEST a.s., IČO 27961958

2

917.180,00

1.109.788,00

Karel Hamala, IČO 72227711

3

904.959,00

1.095.000,00

vyloučena

Poznámky: vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče Karel Hamala, IČO 72227711, neobsahuje
základní velmi důležitý dokument – Technické parametry – příloha č. 2, je z hodnocení vyloučena.
Z dané nabídky není možné dále zjistit, co vlastně uchazeč nabízí, zda souhlasí s obchodními
podmínkami, splňuje-li profesní způsobilost a do jaké míry by byli zapojeni subdodavatelé.

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele na dodávku s názvem
„Pořízení elektromobilu“
b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze dodávky na akci „Pořízení elektromobilu“ společnost
EUROGREEN CZ s.r.o., IČO 64651959, se sídlem nám. Jiřího 2, PSČ 407 56, Jiřetín pod
Jedlovou, s nabídkovou cenou 1.088.625,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu k dalším úkonům
ve věci této veřejné zakázky.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 139/8/2019 ze dne 8.8.2019
Výběrové řízení na akci „Projektová příprava obnovy a opravy kostela“
Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Projektová příprava obnovy a opravy kostela“ posoudila
nabídky a konstatuje následující:

2



Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO 25229869, se sídlem Klatovská třída 818/11,
Plzeň 301 00, která podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně
216.590,00 Kč včetně DPH (cena celkem).

Pořadí dle
hodnocení

Uchazeč (název, IČ)

Pořadí
doručení
nabídek

Nabídková
cena v CZK,
bez DPH

Nabídková cena
v CZK,
vč. DPH (cena
celkem)

1

ATELIER SOUKUP OPL
ŠVEHLA s.r.o., IČO 25229869

2

179.000,00

216.590,00

2

SU Project s.r.o., IČO 07156898

1

194.000,00

234.740,00

3

PROJEKT STAV s.r.o., IČO
49787942

3

210.000,00

254.100,00

4

PORTICUS s.r.o., IČO
26321190

4

300.000,00

363.000,00

Zastupitelstvo obce
a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele na dodávku s názvem
„Projektová příprava obnovy a opravy kostela“
b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze dodávky na akci „Projektová příprava obnovy a opravy
kostela“ společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO 25229869, se sídlem
Klatovská třída 818/11, Plzeň 301 00, s nabídkovou cenou 216.590,00 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu k dalším úkonům ve věci této veřejné zakázky.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Karel Lídl
místostarosta

Miloslav Matoušek
starosta obce
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