OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZADAVATEL:
Obec Žďár nad Orlicí
Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí
IČ: 00275565
Zastoupená: Bc. Martina Benešová
ID datové schránky: bb3azh9

„Žďár nad Orlicí – II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

ROZHODUJE
o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona, která byla zahájena dne 10. 3. 2022 uveřejněním výzvy k podání nabídky vč.
zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky na profilu zadavatele.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Název:
Sídlo / místo podnikání:
IČ:
Právní forma:

EPK elektro s.r.o.
Za Humny 247, 664 34 Rozdrojovice
25527371
společnost s ručením omezeným

I.
Odůvodnění výběru dodavatele:
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit
podle: NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY V KČ vč. DPH.
Pro hodnocení nabídek bylo sestaveno pořadí nabídek. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
v Kč vč. DPH je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a umístila se jako první v pořadí. Ostatní nabídky
byly řazeny vzestupně dle výše jejich celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH.
Výsledné pořadí nabídek:

Výsledné pořadí nabídek
Obchodní
Poč. číslo firma/název/jmén
účastníka
o a příjmení
účastníka

IČ

Nabídková cena
v Kč vč. DPH

Výsledné
pořadí
účastníka

Účastník 1

ELTODO
OSVĚTLENÍ, s.r.o.

IČ: 25751018

7 462 675,-

2.

Účastník 2

EPK elektro s.r.o.

IČ: 25527371

5 520 925,-

1.

Na základě výše uvedeného hodnocení nabídek byla nabídka účastníka EPK elektro s.r.o. vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka tohoto účastníka je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Vybraný dodavatel společnost EPK elektro s.r.o. splnil zadávací podmínky i podmínky účasti (viz příloha
tohoto oznámení s názvem Doklady, kterými dodavatel prokazoval kvalifikovaci).
Oznámení o výběru dodavatele bylo schváleno v Zastupitelstvu obce Žďár nad Orlicí pod číslem usnesení
18/1/2022 ze dne 19. 4. 2022.

Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle ust. § 241 zákona. Případné
námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení - uveřejnění na profilu zadavatele, dle
ustanovení § 53 odst. 5 zákona. Zadavatel v souladu s ust. § 246 odst. 1 zákona nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem

Ve Žďáru nad Orlicí

podepsal
Martina Digitálně
Martina Benešová
2022.04.20
Benešová Datum:
14:46:01 +02'00'

………………..………..........................................
Bc. Martina Benešová, starostka

Příloha: Doklady předložené dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jako splnění podmínek účasti

