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OZNAMENI O VYBERU NEJVHODNEJSI NABIDKY

Název veřejné zakázkv:

,,Energetlcké úspory pro budovu družiny zš Lutín"

I. Identifikační údaie o zadavateli a kontaktní místa

Zadavatel obec Lutín

Sídlo Skolní 203,7B3 49 Lutín

Právníforma Obec

Identifikační číslo 00299189

Daňové identifikační číslo c200299789
Zástupce Antonín Bábek, starosta obce

Zástupce zadavateIe v zadávacím řízení
Zadavatel ustanovil pro tuto veřejnou zakázku svého zástupce dle ustanovení $ 151 zákona, kterému budou
uchazeči směřovat veškerou komunikaci y souvislosti se zadávacím řízením (Žádosti o zadávacídokumentaci,
dodatečné dotazy apod.).
Subjekt:
Sídlo:
IČ:
Jednatel:

Adresa pro doručování: IWWAL consulting, s.r.o., Hulínská 7799,767 0I Kroměříž

Pokud není v zadávacích podmínkách ýslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která v tomto
řízení učiní (včetně námitek) v listinné podobě na doručovací adresu zástupce zadavatele'

V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle $ 113 zákona, doručítento
návrh přímo zadavateli, kopii za![e na kontaktníadresu zástupce zadavatele.

II. Identifikační údaje uchazečů. ieiichž nabídka bvla hodnocena
Nabídky uchazečů, které splnily veškeré zákonem stanovené povinnosti a veškeré podmínky stanovené
zadávací dokumentací.

IWWAL consulting, s.r,o.
Kostelany 76I,767 01, Kroměříž
29238935
Mgr' Jaroslav Fránek

Pořadové
číslo

obchodníjméno a sídlo uchazeče

1

Experior s.r.o.
Říční tt+, 7B9 91 štlty
lČo: zaslltzz

2

RaMu-Plus s.r.o.
Hlinická I7B7, 696 42 Yracov
Ičo: zogrsgs1 DIČ: Czz6gIBg5I

3

VHH THERMONT s.r.o.
Troubelice 352,783 83 Troubelice
Doručovací adresa: šumperská 537, 7B3 gI

tČo: zsaftlla
Uničov

4

LXM Group a.s.

Malostranská 57g,742 42 šenov u Nového Jičína
Ičo: zsg+ggsz

5
PROFISTAV PREROV a.s.

K Moštěnici 265l}a,75o 02 Přerov VI - Újezdec
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III' Výsledek a hodnocení nabídek
Nabídky byly vyhodnoceny dle jediného hodnotící kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

ICO: 25395653
DIč: CZ25395653

6

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Pavlínka 4l5,7B4 01 Litovel
IČo: zs:gsors

7

Zdeněk Svoboda
Cholina 77, 783 22

Ičo: rs+ 98 o35

B

LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47,779 00 olomouc
Ičo: zsgo+rro

Pořadové
číslo obchodníjméno a sídlo uchazeče

Nabídková cena Kč
(bez DPH)

Výsledné pořadí

1

Experior s.r.o.
Říční tt+, 7B9 91 štÍty
tČo: zaslltzz

3 O19 4L2,- 6.

z
RaMu-Plus s.r.o.
Hlinická I7BI, 696 42 Vracov
IČo: zogrgg51 DIČ: Cz26gIBg5t

28O4 455,- 2.

3

VHH THERMONT s.r.o.
Troubelice 352,7W 83 Troubelice
Doručovací adresa: šumperská 537, 7B3 gI

Uničov
tČo: zsglÚla

2 951 296f 4.

4

LXM Group a.s.

Malostranská 57g,742 42 šenov u Nového
Jičína
tČo: zsg+gaEz

3 256 323ř 8.

5

PROFISTAV PREROV a.s.

K Moštěnici 265l9a, 750 02 Přerov VI -
Ú1ezdec
Ičo: zssgsos:
DIč: CZ25395653

2989 769r- 5.

6

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Pavlínka 4l5,7B4 01 Litovel

IČo: zs:gsots
3191 456,- 7.

7

Zdeněk Svoboda
Cholina 77,783 22

tčo: rs+ 98 o35
2932 388,- 3.

t
LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47,779 00 olomouc
IČo: zsgo+rro

2789 013,- 1.
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Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí
uvedeného výše a vydal rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.

IV. Poučení o lhůtě pro podání námitek a poučení o zákazu uzavření smlouw
Proti Rozhodnutí zadavatele o ýběru nejvhodnější nabídky má uchazeč právo podat námitky v souladu
s ustanovením $ 110 odst. 4 zákona č.I3712006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve zněnípozdějších předpisů'
Námitky proti rozhodnutí o ýběru nejvhodnější nabí.dky musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode
dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky'

Dle ustanovení $ 82 odst' 1 zadavatel před uplynutím lhůý pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšínabídky dle ustanovení $ 110 odst. 4 neuzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější dle ustanovení $ 81 zákona.

V Lutíně ar"'/6:e: zot+

D1ťl oz|]lr-]'9l;' i
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RozHoDNUrÍ znonvnrElE o vÝeĚnu NEJVHoDNĚršÍ FrnsÍoKY

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky dle ustanovení $ 38 zákona č' I3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon'').

,,Energetické úspory pro budovu družiny zš Lutín"

I. Identifikační údaie o zadavateli a kontaktní místa

Zadavatel obec Lutín

Sídlo Škotní 203,7B3 49 Lutín

Právníforma Obec

Identifikační číslo 00299189

Daňové identifikační číslo c200299189
Zástupce Antonín Bábek, starosta obce

II. Identifikační údaie uchazeče s neivhodněiší nabídkou

LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47,779 00 olomouc
ICO: 25904116

III' Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel zadávacího řízení na základě rozhodnutí hodnotící komise rozhodl, že společnost uvedená v čl. II. tohoto
rozhodnutí je vybrána jako uchazeč s nejvhodnější nabíckou na základě jediného hodnotící kritéria nejnižší
nabíckové ceny bez DPH.

V Lutíně ane1é:b,' zot+
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tonín Bábek, starosta obce


