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Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov 

Zakázka financovaná s podporou ERDF  akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad  
Prioritní osa 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
Oblast podpory 14.2.6. Rozvoj zdravotnické péče  
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01834  

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu  

Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad  

Obec Vacov zajistila přípravu a v páté výzvě k podávání žádostí ve stanoveném termínu (do 30.06.2009) podala žádost o 
zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.6. Rozvoj zdravotnické péče.  
Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad vyhodnotila kvalitu projektu a schválila jeho podporu.  
Smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou ROP NUTS II Jihozápad byla oboustranně potvrzena dne 02.02.2011.  
Celkový rozpočet projektu je 14 203 069,08 Kč. Obec Vacov zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala příslib 
finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu ve výši 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu, tzn. 
v celkové finanční částce 13 137 838,89 Kč.  
Smluvně sjednanou finanční podporu obec Vacov obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu při splnění 
stanovených podmínek v termínu dokončení fyzické realizace projektu nejpozději do 30.11.2011.  

Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky  

Zadávací řízení na zhotovení stavebních prací zadavatel (obec Vacov) vypsal k zhotovení stavební zakázky v rozsahu 
projektu podpořeného ROP NUTS II Jihozápad.  
V zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách zadavatel, obec Vacov, dne 
08.03.2011 písemně vyzval k podání nabídky celkem 5 stavebních dodavatelů úspěšně působících v regionu. Pro případný 
zájem dalších stavebních dodavatelů zadavatel zveřejnil text výzvy k podání nabídky také na elektronicky veřejně 
přístupném profilu zadavatele.  
Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky (24.03.2011) obdržel zadavatel 7 nabídek, ze kterých však musel 3 nabídky vyřadit 
pro nesplnění zadávacích podmínek. Ze 4 nabídek, které splnily zadávací podmínky, zadavatel vybral nejvhodnější nabídku, 
tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.  
Výběr nejvhodnější nabídky byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.04.2011 a následně, dne 29.04.2011, zadavatel 
odeslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny.  

Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky  

Dne 02.05.2011 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku:  
ALDAST, spol. s r. o. (IČ: 45023140), 5. května 149, 386 01 Strakonice.  
Smluvně sjednaná celková cena stavební zakázky: 10 673 605,00 Kč bez DPH, tj. 12 808 326,00 Kč včetně DPH.  
Celková cena stavební zakázky byla smluvně sjednána nižší, než předpokládal rozpočet projektu.  
Smluvně sjednaný termín dokončení stavební zakázky: 30.11.2011 (shodně, jak byl stanovený limit dokončení).  

Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli  

Dne 02.05.2011 objednatel, obec Vacov, po uzavření smlouvy na plnění stavební zakázky odevzdal staveniště k provádění 
stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti ALDAST, spol. s r. o., k zahájení výstavby.  

Tato informační zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Vacov dne 17.05.2011  


