Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
1) Název zakázky a předmět plnění :

„DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“
Předmětem veřejné zakázky je : uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby s názvem „DDÚ
LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Specifikace a rozsah plnění
Základní charakteristika stavby a její účel:
Jedná se o stávající řadový rodinný dům o čtyřech podlažích včetně podkroví a se suterénem. Objekt se nachází
na parcele č. 1277/34 s pozemky č.1277/7 a 1277/33 v K.Ú. Ruprechtice. Dům byl dokončen v roce 1985 pro
účel bydlení a spolkovou činnost organizace zahrádkářů. Dům je připojen na inženýrské sítě – vodovod,
kanalizace, plyn, rozvody NN a telefonu. Přístup k domu je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. DDÚ
Liberec uvažuje v objektu zřídit cvičné byty pro 10 dětí a pracoviště pro 5 až 6 pracovníků

2) Identifikační údaje zadavatele :
ZADAVATEL :

Název / Obchodní firma
Adresa sídla / místo podnikání
Identifikační číslo
Osoby oprávněné za zadavatele jednat
Kontaktní osoba
mobil:
Tel.:
Fax:
E‐mail :

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola, mateřská škola a školní jídelna,
Liberec, U Opatrovny 3
U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
46748083
PhDr. Božena LÁNYOVÁ, ředitelka
Ing. Petr ZÍCHA
723 226 532
485 341 109
Ing. Petr Zícha [p.zicha@ddu‐liberec.cz]

3) Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/uchazeče

IČ/RČ/datum narození
dodavatele/
uchazeče

3

BaF spol. s r.o.

49905201
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4) Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Pořadí nabídek

Obchodní název uchazeče/jméno

1

BaF spol. s r.o.

5) odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
S ohledem na skutečnost, že hodnotící komise měla hodnotit nabídku pouze jednoho
uchazeče, komise hodnocení nabídek neprovedla.

PhDr. Božena LÁNYOVÁ, ředitelka, jednající jménem zadavatele Dětský diagnostický
ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna, Liberec,
U Opatrovny 3; IČO: 46748083, na základě doporučení hodnotící komise vydává v rámci
zakázky „DDÚ LIBEREC, REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 859, LIBEREC“., toto

OZNÁMENÍ
o výběru nabídky č.3
podanou uchazečem
Obchodní firma nebo název uchazeče:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Z toho DPH:

BaF spol. s r.o.
Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant v Čechách
49905201
CZ49905201
2972201,65 Kč
3566642,- Kč
594440,33 Kč

PhDr.

V Liberci
Dne 27.4.2010
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Božena LÁNYOVÁ,

ředitelka

