PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
Označení veřejné zakázky
Název zakázky: Žďár nad Orlicí – II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení

1. Označení zadavatele
Obec Žďár nad Orlicí
Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí
IČ: 00275565
Zastoupená: Bc. Martinou Benešovou, starostkou obce
ID datové schránky: bb3azh9
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající zejména
v osazení nových skříní a stožárů veřejného osvětlení. Předmět zakázky je podrobně vymezen
v projektové dokumentaci a Soupise prací, dodávek a služeb.
Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.
3. Cena sjednaná za plnění zakázky (4 562 748,- Kč bez DPH)
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Označení účastníků zadávacího řízení
Poř. číslo
účastníka

Obchodní firma/jméno účastníka

IČ

Nabídková cena v Kč
vč. DPH

Účastník 1

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

25751018

7 462 675,-

Účastník 2

EPK elektro s.r.o.

25527371

5 520 925,-

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že bude ekonomickou výhodnost nabídek
hodnotiti 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 umístí se jako první v pořadí. Ostatní
nabídky byly seřazeny vzestupně del výše jejich celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH.

Označení vybraného dodavatele
Účastník 2

EPK elektro s.r.o.

25527371

7. Označení poddodavatele/ů
Účastník neeviduje žádného poddodavatele.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nerelevantní. Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nerelevantní. Nebylo použito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nerelevantní. Nebylo použito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nerelevantní.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel stanovil, že nabídky budou podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Předmět veřejné zakázky spočíval v realizaci provázaného plnění, které není při zachování
hospodárnosti možné rozdělit více různým dodavatelům. Předmět plnění této veřejné zakázky
představuje jeden funkční celek.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Nerelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona.
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