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Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem 22
IČ: 00269786

Oznámení Rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“))

1.1. Název veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vysoké nad Labem

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Obec Vysoká nad Labem

1.3. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

1.4. Forma zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 ZZVZ

1.5. Limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka

503 31 Vysoká nad Labem 22
00269786

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že rozhodl dle závěrů hodnotící komise a zastupitelstva obce
dne 18. 03. 2020 usnesením č. 3/4/2020, o tom, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím
řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána a vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je
společnost LAMBERGA s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ: 29241723.

Odůvodnění výběru
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a záruky
Zadavatel pro zadání veřejné zakázky dále stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy vyjádřené v procentech:
•
výše nabídkové ceny
80 %
•
záruka za dílo
20 %
Při hodnocení dílčího kritéria – výše nabídkové ceny hodnotící komise seřadí nabídky od nejvýhodnější po
nejméně výhodnou. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty,
pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty.
Při hodnocení dílčího kritéria – záruka za dílo hodnotící komise seřadí nabídky od nejvyšší po nejnižší délku
záruky na dílo. Minimální délka záruky je stanovena na 60 měsíců, maximální možná délka záruky v měsících je
120 měsíců.
Hodnotící komise bodovací metodou vyhodnotí jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhy a následně celkové pořadí
nabídek jednotlivých uchazečů. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka uchazeče, která dosáhne
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nejvyššího celkového počtu bodů. Na druhém místě se umístí nabídka s druhým nejvyšším celkovým počtem
bodů atd. Pořadí dle tohoto kritéria je následující:
Výše nabídkové ceny:
hodnocená nabídka

hodnota

počet bodů

body x váha

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

2 798 749,45

75,72

60,60

elmont-invest s.r.o.

2 699 190,00

78,51

62,80

LAMBERGA s.r.o.

2 119 092,50

100,00

80,00

Délka záruční doby:
hodnocená nabídka

hodnota

počet bodů

body x váha

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

120,00

100,00

20,00

elmont-invest s.r.o.

120,00

100,00

20,00

LAMBERGA s.r.o.

120,00

100,00

20,00

Výsledek:
hodnocená nabídka

celkový počet bodů

celkové pořadí

LAMBERGA s.r.o.

100,00

1

elmont-invest s.r.o.

82,80

2

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

80,60

3

Na základě jednání hodnotící komise byl požádán účastník LAMBERGA s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ:
29241723 k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými účastník prokázal kvalifikaci rozsahem
v souladu s výzvou k přeložení nabídek.

Poučení
Dle § 242 odst. 2 zákona lze podat proti rozhodnutí o výběru dodavatele námitky ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení, a to na adresu sídla zadavatele. Dle § 243 zákona se uchazeč může práva na podání
námitek proti rozhodnutí písemně vzdát. Toto oznámení o rozhodnutí se považuje dle § 53 odst. 5 zákona za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí dle § 246 zákona před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla
vybrána podle § 122 zákona.

Pardubice, dne 19. 03. 2020

Digitally signed by

Ing. Václav Ing. Václav Javůrek
2020.03.19
Javůrek Date:
10:47:56 +01'00'
____________________________
Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor veřejné zakázky

2

