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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 08    dne 19.06.2019 OISM081902Z 

 

 

„Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ 

- vyhodnocení veřejné zakázky - 
 

 

Právní rámec:                    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                          Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

                                            

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta            …………………… 

Zpracovatel: Kateřina Jarošová, BBus, 11.06.2019    …………………… 

Vztah k rozpočtu:              není součástí rozpočtu, požadavek uveden v materiálu 

s rozpočtovou změnou 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: Ing. Bc. David Lukeš, OISM    …………………… 

 Ing. Hana Jánová, OF          …………………… 

1. Návrh usnesení    

Zastupitelstvo města Milevska 

Varianta A: 

I. si vyhradilo právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

II. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“, 

III. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha 5 – IČ 608 38 744 za nabídkovou cenu 4.278.073,75 Kč bez DPH, tj. 

5.176.469,24 Kč vč. DPH, 

IV. rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova komunikace v ulici 

Dukelská, Milevsko“ s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – IČ 608 

38 744 za nabídkovou cenu 4.278.073,75 Kč bez DPH, tj. 5.176.469,24 Kč vč. DPH. 

 

Varianta B: 

I. si vyhradilo právo rozhodnutí v této věci/veřejné zakázce, 

II. rozhodlo zrušit veřejnou zakázku „Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“. 

 

 

2. Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám vyhodnocení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova 

komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost 

= nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo 

s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – IČ 608 38 744 za nabídkovou 

cenu 4.278.073,75 Kč bez DPH, tj. 5.176.469,24 Kč vč. DPH.  

Na realizaci této akce bylo zažádáno o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

V případě nezískání nebo zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 

úhrady ceny díla se zadavatel rozhodne, zda se akce bude realizovat, toto je ošetřeno ve 
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smlouvě rozvazovací doložkou. Ke dni zpracování tohoto materiálu nebylo ještě známo 

rozhodnutí MMR ČR ohledně dotace. 
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