Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 9.6.2014
________________________________________________________________________________
Přítomni:

Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák

Omluven:

Stanislav Kahuda, Josef Lácha, Josef Brouček

Zapisovatel: Michaela Jůzková
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Tišlerová, Josef Novák
Za návrhovou komisi návrh předložil Josef Novák, který konstatoval, že jsou přítomni 4 členové
zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Návrh programu:
1. Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení „Objekt pro volnočasové aktivity včetně úpravy
prostranství před objektem“

Hlasování o navrženém programu: všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro 4/0/0, žádný ze
zastupitelů obce nepožádal o doplnění programu.

P r o g r a m:
1.

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení „Objekt pro volnočasové aktivity včetně úpravy
prostranství před objektem“

Návrh:
- na základě provedeného výběrového řízení, kde rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek
byla nabídková cena , v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění – mimo režim zákona za účelem stanovení dodavatele stavby ( veřejná zakázka na stavební
práce) - rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle
hodnotícího kritéria hodnocena jako nejvýhodnější pro zadavatele .
Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem – dodavatelem :
HOPI S+S s.r.o.
Mírová 1013
383 01 Prachatice
IČ : 26069741
Cena bez DPH
Cena včetně DPH

:
:

703.798,17 Kč
851.595,78 Kč

Druhý uchazeč v pořadí
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455
391 55 Chýnov
IČ : 26071584
Cena bez DPH
:
928.356,04 Kč
Cena včetně DPH
:
1.123.310,80 Kč

Hlasování: 4/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce rozhodlo , že na základě provedeného výběrového řízení o výběru
nejvýhodnější nabídky podle hodnotícího kritéria byl vybrán dodavatel :
HOPI S+S s.r.o., Mírová 1013, 383 01 Prachatice

Zapsal:

Michaela Jůzková ………………………………

Ověřil:

Vlasta Tišlerová ………………………….
Josef Novák ………………………..

Příloha č. 1
Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Chlumany
konaného dne 9.6.2014
Usnesení č. 4/2014
Zastupitelstvo obce po uskutečněných výběrových řízeních rozhodlo:
- na základě provedeného výběrového řízení, kde rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek
byla nabídková cena , v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění – mimo režim zákona za účelem stanovení dodavatele stavby ( veřejná zakázka na stavební
práce) o výběru nejvýhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
kritéria hodnocena jako nejvýhodnější pro zadavatele

podle hodnotícího

Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem – dodavatelem :
HOPI S+S s.r.o.
Mírová 1013
383 01 Prachatice
IČ : 26069741
Cena bez DPH
Cena včetně DPH

:
:

703.798,17 Kč
851.595,78 Kč

Druhý uchazeč v pořadí
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455
391 55 Chýnov
IČ : 26071584
Cena bez DPH
:
928.356,04 Kč
Cena včetně DPH
:
1.123.310,80 Kč

Uvedené rozhodnutí bylo projednáno v zastupitelstvu obce Chlumany dne 9.6.2014.
Ověřovatel: Vlasta Tišlerová ………………………….
Josef Novák …………………………….

…………………………………

………………………………..

Ing. Josef L á c h a

Ivana V l k o v á

místostarosta

starostka

