OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 8/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Dražičky ze dne 9.6.2016 v 19.00 hod. v úřadovně
Obecního úřadu
Přítomni: p.Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Program: 1. Zahájení a seznámení s programem zasedání zastupitelstva obce
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání návrhu na dodavatele akce „Oprava místních komunikací“- 2 kolo
vyhodnocení nabídek výběrového řízení
K b.1) Zasedání zahájil starosta obce pan Mrázek přivítáním přítomných,
programem zasedání, který byl následně schválen

seznámil s

K b.2) Zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeni
p. Marešová, p. Šmejkal
K b.3) Starosta obce pan Mrázek seznámil zastupitele s požadavkem vybrané firmy
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov na akci
„Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“ na úpravu smlouvy o dílo. Důvodem je
administrativní chyba v nabídce, kde je uvedena záruční doba 60 měsíců. Firma může
garantovat pouze záruční dobu ve výši 24 měsíců. Vzhledem ke změně dílčích kritérií, podle
kterých bylo stanoveno pořadí dodavatelských firem v 1. kole, navrhla výběrová komise pro
posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky „Rekonstrukce a výstavba
místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 ve
složení: předseda:
Petr Hák
členové: Jitka Marešová, Dagmar Pekárková, Luděk
Šmejkal zastupitelstvu obce ke schválení firmy v pořadí:
1. - VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav
2. SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor Areál
Smyslov P.O. BOX 38, 390 02 Tábor
3. DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov
Pro splnění této zakázky poskytne objednatel zhotoviteli dodání štěrkového materiálu
v kamenolomu Slapy a tím bude ponížena cenová nabídka za hodnotu dodaného materiálu.

Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20.30 hod.
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Zapsal: Mrázek

OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 8/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE 9.6.2016
Přítomni: p Bartáček,Hák,Marešová,Mrázek,Pekárková,Šmejkal
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky projednalo a schválilo dodavatele na veřejnou
zakázku“Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“ v rámci akce z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2016 firmu VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav.

Výsledek hlasování. pro:

6

proti: 0

Zápis ověřil:

Milan Mrázek
starosta
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