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1. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 49/0551/20 
 
Rada města Slavičín  

a )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Stavební úpravy ve 4.NP, Poliklinika Slavičín“ 
uchazeči 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411, Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: 
CZ27740498 za cenu obvyklou ve výši 5 933 341 Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

v souladu s ust. § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 
1411, Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: CZ27740498 na stavební práce na akci: 
„Stavební úpravy ve 4.NP, Poliklinika Slavičín“ za cenu obvyklou ve výši 5 933 341 Kč bez DPH, 
s termínem realizace od 12. 03. 2020 do 12. 06. 2020. Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty pro 
podání námitek v souladu s ust. § 242 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů; 

b )  r o z h o d l a  

o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Stavební úpravy obchodního domu – 1. etapa (výtah, schodiště, úprava vstupu)“ uchazeči Ateliér Mur 
s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ: 05608074, DIČ: CZ05608074 za cenu obvyklou ve výši 157 300 
Kč bez DPH; 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ateliér Mur s.r.o., Obchodní 16, 763 21 
Slavičín, IČ: 05608074, DIČ: CZ05608074 na služby na vypracování projektové dokumentace na akci: 
„Stavební úpravy obchodního domu – 1. etapa (výtah, schodiště, úprava vstupu)“ za cenu obvyklou ve 
výši 157 300 Kč bez DPH s termínem realizace do 31. 5. 2020. 
 
 
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička) 
 
 
 

Anotace: 
 

a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín – nabídková cena 5 935 562 Kč bez DPH 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
49. schůze Rady města Slavičín konané dne 18. 02. 2020 

 
 
 

 
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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2. 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411, Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice Vsetín – nabídková cena 
5 933 341 Kč bez DPH 
 
3. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín – nabídková cena 6 804 052 Kč bez DPH 
 
4. Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno – nabídková cena 6 014 139 Kč bez DPH 
 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
 

b) U této veřejné zakázky se jedná o VZMR limit 1 (do 200 000 Kč bez DPH) pro zakázky na služby. 
Cenu projekčních prací v požadovaném termínu plnění a v požadovaném rozsahu jednostupňové 
projektové dokumentace v členění dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pro stavební 
povolení a pro provádění stavby) a v porovnání s honorářovým řádem architektů, inženýrů a techniků 
lze považovat za cenu obvyklou. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela   Mgr. Milena Tománková 
starosta  ověřovatelka 

 


