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Veřejný zadavatel  se 
sídlem: 

 

Město Mladá Vožice                                                                      

Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice 

IČ / DIČ: IČO : 00252557         DIČ :   CZ00252557 

Zastoupený: Mgr.Jaroslav  Větrovský – starosta 

Název veřejné zakázky: 
Snížení energetické náročnosti  

bytového domu čp.180  v Mladé Vožici  
Uveřejněná zn.: VZ/03.3/2019 

Profil zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/vozice 
Elektronický nástroj zadavatele: https://nen.nipez.cz/VestnikNEN 

Druh a režim zadávacího řízení: 
Podlimitní veřejná zakázka 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce,  
dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění   

 
 
 
 

Stavební řešení spočívá ve snížení energetické náročnosti objektu zateplením obálky budovy. Bude provedena výměna 
výplní otvorů, zateplení fasády do dvora, fasáda do ulice bude pouze opravena, bude zatepleno podkroví objektu 
pomocí nadkrokevní tepelné izolace s nutnou výměnou střešní krytiny a zateplení stropu nad  1PP. Budou nahrazena 
různá topná média jedním – zemní plyn. Při provádění prací budou provedeny výměny sítí v 2 NP a v rozšířené části 
lékárny. 
Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolačními deskami  z minerální vlny s 
podélnými vlákny tl. 180 mm, v soklové části izolační perimetrické desky tl. 140 mm. Zateplení střešního pláště pomocí 
nadkrokevní tepelné izolace na bázi polyisokyanurátu  tl. 180 mm. Zateplení stropu nad  PP zateplovacím systémem z 
desek z minerální vlny s podélnými vlákny tl. 100 mm. Dřevěná okna budou vyměněna za plastová, ocelohliníkové dveře 
do bývalé květinky budou nahrazeny plastovým výkladcem. 

 
 
 
 
 

Účastník: 
NABÍDKOVÁ CENA 

(v Kč bez DPH, vč.DPH) 

Účastník výběrového 
řízení  se sídlem : 
IČ   /  DIČ     : 
Právní forma: 

 RE In s.r.o. 
Herlošova 1626/4,  390 01 Tábor 

    IČ:48109339  DIČ: CZ 48109339 
  Společnost s ručením omezeným 

   3,999.181,- Kč 
4,599.058,- Kč  

 
 
 
 
  

Cena sjednaná ve smlouvě : 3,999.181,-Kč bez DPH 
                                   4,599.058,-Kč vč.DPH   
 
 
 

Písemná zpráva zadavatele  
 dle „ZZVZ“ 

2. Předmět   veřejné zakázky : 
 

1. Veřejný zadavatel  a  název veřejné zakázky : 
 

3. Identifikační údaje vybraného  uchazeče  
 
 
 
 
 

 

4. Cena sjednaná ve smlouvě  (bez DPH) :  

https://nen.nipez.cz/VestnikNEN
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Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
 
 
 

Pořadí 
nabídek: 

Účastník: 
CENAv Kč 

(bez DPH, vč.DPH) 

 

2. 

Účastník výběrového 
řízení  se sídlem: 
IČ   /  DIČ: 
Právní forma: 

BENESOLAR s.r.o. 
K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice 
IČ:26753421     DIČ:CZ26753421 

  Společnost s ručením omezeným 

4,880.326,73 Kč 
5,612.376,00 Kč   

 

 

3. 

Účastník výběrového 
řízení  se sídlem: 
IČ   /  DIČ: 
Právní forma: 

DS-DRYWALL s.r.o. 
 Za Hřištěm 302, 390 02 Tábor 
IČ:02234891    DIČ:CZ02234891 

  Společnost s ručením omezeným 

4,932.338,31 Kč 
5,672.189,05 Kč   

 

 
 
 
 
 
  
Ze soutěže nebyly vyřazeni žádní uchazeči. 
 
 
 
Mladá Vožice 18.6.2019 
 
 
 

 
 

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena :  

7. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení  
 včetně  odůvodnění jejich vyloučení :  

5. Odůvodnění  výběru nejvhodnější nabídky  
 


