Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce" Rekonstrukce ploché střechy
objektů A a B SŠPP "
V souvislosti s realizací akce " Rekonstrukce ploché střechy objektů A a B SŠPP " jsem rozhodl,
že výběr zhotovitele bude proveden v souladu s §31 a §6 zákona 134/16 Sb. v platném znění a
Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje ( Příloha 6 Přehledová tabulka úkonů příspěvkové
organizace při zadávaní VZMR) budou osloveni 3 zájemci o veřejnou zakázku formou Uzavřené
výzvy.
Osloveny budou tyto firmy:
SELECTA s.r.o.
Mgr. Radek Uhlíř jednatel
Jatečný plácek 1696/1a,
Hradec Králové 50002
info@selecta-hk.cz
Ekoizol V&V s.r.o.
Vladimír Vyleťal jednatel
Obránců miru 30,
Předměřice nad Labem 50302
vyletal@ekoizol.cz
A-Z IZOL s.r.o.
Petr Dvořák jednatel
Pardubická 1216,
Třebechovice pod Orebem 50346
dvorak@az-izol.cz
Odůvodnění
Plánované náklady akce jsou 2,8 mil. Kč (bez DPH) pro stavební práce, což odpovídá veřejné
zakázce na stavební práce 3. kategorie – VZMR III. (čl.9 Směrnice č.3). Zadání zakázky bude
provedeno dle Přílohy 6 Směrnice 3 pro Zakázky malého rozsahu na stavební práce VZMR III jako
Uzavřená výzva s oslovením tří výše uvedených dodavatelských firem k předložení cenové
nabídky. Součástí výzvy musí být i uvedení hodnotících kritérií a výslovné uvedení možnosti
zrušení výběrového řízení na základě rozhodnutí zadavatele.
Výzvu uveřejnit na profilu zadavatele.
Doba k předložení nabídek nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy či jejího
uveřejnění.
Je nezbytné ustanovit minimálně tříčlennou hodnotící komisi.
Sdělení rozhodnutí hodnotící komise všem účastníkům.
Uzavření smlouvy.
Uveřejnění smlouvy do 15 dnů od podpisu v EZAK (dle článku 5 Směrnice 3) a zveřejnění
smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv
Uchování veškeré dokumentace týkající se zakázky
Zadavatel po zadání zakázky zveřejní informace o oslovených uchazečích a předpokládané
hodnotě alespoň v rozsahu Přílohy č. 2 na profilu zadavatele, jestliže se jedná o uzavřenou výzvu
přesahující limit 1 000 000 Kč bez DPH (viz Metodika zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu).
Výběr vyzývaných firem provedl zadavatel na základě svých zkušeností při výběrovém řízení na
rekonstrukci střešního pláště objektu C, kdy všechny tyto firmy na základě oslovení podaly cenovou
nabídku. Vybraná firma AZ Izol s.r.o. provedla kvalitní rekonstrukci střešního pláště objektu C a
získané zkušenosti může uplatnit i při poptávané rekonstrukci, protože konstrukce, technologie a
skladba střešního pláště objektů A a B je obdobná. Rovněž firma Ekoizol V&V s.r.o. provedla

rekonstrukci střešního pláště tělocvičny v areálu školy.
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