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Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Drážov
Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 14.1. Dostupnost center
Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj místních komunikací
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03351
Příjemce dotační podpory: Obec Drážov (IČ 00251143)

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu
Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Drážov zajistila přípravu, podala žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, kde následně Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila jako vhodný a schválila jeho
podporu.
Informace o schválení projektu k financování byla na serveru RR ROP NUTS II Jihozápad uveřejněna dne 05.05.2015,
projekt je od té doby evidován pod registračním číslem CZ.1.14/1.5.00/35.03351.
Celkový rozpočet projektu je 6 897 174,13 Kč. Obec Drážov zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala
příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu v celkové částce 6 552 315,42 Kč, kterou
obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu.

Dokončeno zadávací řízení, byl vybrán zhotovitel stavební zakázky
Zadavatel (obec Drážov) ihned dne 23.12.2014 zahájil přípravu k zadání zakázky a poté dne 18.02.2015 oznámil
zadávací řízení o nejvhodnější nabídku na zhotovení stavební zakázky a dodání pamětní desky pro publicitu projektu
v rámci projektu podpořeného ROP NUTS II Jihozápad.
V interním zadávacím řízení mimo režim zákona konaným podle pravidel stanovených ROP NUTS II Jihozápad
zadavatel (obec Drážov), vyzval k podání nabídky celkem 4 stavební dodavatele.
Ve lhůtě stanovené pro podání nabídky (05.03.2015) zadavatel obdržel zadavatel celkem 3 nabídky, které všechny
splňovaly zadávací podmínky. Z nabídek, které zcela vyhověly zadávacím podmínkám, zadavatel vybral nejvhodnější
nabídku.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel odeslal všem uchazečům dne 19.03.2015.

Uzavřena smlouva na zhotovení stavební zakázky
Dne 15.04.2015 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější
nabídku:
Silnice Klatovy a. s. (IČ: 45357307), Vídeňská 190, 339 01 Klatovy.
Celková cena stavební zakázky a dodání pamětní desky: 6 524 332,77 Kč bez DPH, tj. 6 532 802,77 Kč včetně DPH.
Sjednaný termín dokončení stavební zakázky: 03.08.2015.

Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace je nyní připravována RR ROP a bude uzavřena v návaznosti na předání zbývajících
dokladů, které jsou předepsány doložit před uzavřením smlouvy. Doklady ke smlouvě se v současnosti kompletují.

Staveniště odevzdáno vybranému zhotoviteli
Dne 07.05.2015 objednatel stavební zakázky, obec Drážov, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací
vybranému zhotoviteli, společnosti Silnice Klatovy a. s.
Zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Drážov dne 15.05.2015

