PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(na veřejnou zakázku malého rozsahu)

Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

Bruntál – ulice Olomoucká veřejné osvětlení
VZMR/015/2019/Do

1. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou
zakázku, pokud byla uzavřena
1.1. Označení zadavatele
Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IČ:
Zastoupeno:

Město Bruntál
Nádražní 994/20, 79201 Bruntál
00295892
Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

1.2. Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky svítidel a sloupů včetně
souvisejících stavebních prací na veřejném osvětlení ve městě
Bruntál.

1.3. Celková cena zakázky:

842.091,-Kč bez DPH

2. Použitý druh výběrového řízení
Druh zakázky:
Limit zakázky:

dodávka
zakázka malého rozsahu zadávaná otevřeným řízením mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění.

3. Označení účastníků výběrového řízení
3.1. Oslovení dodavatelé:
P. č.

Název, sídlo

IČ

1

EMB elektromontáže Bruntál, s.r.o., Krnovská 1009/33, 792 01 Bruntál

2

Ivan Kuja, Karlovice č. 180, 793 26 Vrbno pod Pradědem

10658505

3

Orcave spol. s.r.o., Světická 1979/12, PSČ 100 00 Praha – Strašnice

45786747

3.2 Dodavatelé, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci:
P. č.
Název, sídlo

48396231

IČ
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Písemná zpráva zadavatele

3.3. Hodnocení dodavatelé:
P. č.
1

Název, sídlo
Ivan Kuja, Karlovice č. 180, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ
10658505

4. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Irelevantní, nebyl nikdo vyloučen.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně
odůvodnění jejich výběr
Ivan Kuja, Karlovice č. 180, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 10658505
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku ekonomicky výhodnou a akceptovatelnou, rozhodl zadavatel
v souladu s Vnitřní směrnicí MěÚ č. 6/2019, o zadávání veřejných zakázek, zadat zakázku výše uvedenému
dodavateli, který se umístil na prvním místě dle hodnotících kritérií.
Zadavatel při zadávání zakázky dodržel všechny zásady nutné pro zadávání zakázek malého rozsahu - tedy
zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Irelevantní, nejsou zadavateli známi.
7. Odůvodnění zrušení výběrového řízení
Irelevantní, výběrové řízení nebylo zrušeno.
8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Irelevantní, výběrové řízení bylo zveřejněno a probíhalo v softwarovém nástroji pro elektronizaci veřejných
zakázek, https://josephine.proebiz.com
9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Irelevantní, nebyl zjištěn střet zájmů.

V Bruntále dne 3. 9. 2019

Ing. Hana Šutovská
1. místostarostka města
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