ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
vyhotovené v souladu s § 122 ve spojení s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
40526551
Sídlem:

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ:
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Číslo veřejné zakázky:

824-35/40/2021

Název veřejné zakázky:

Veřejné osvětlení na Zavadilce, Plzeň

Zadavatel tímto v souladu s § 122 zákona rozhoduje o výběru dodavatele, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zároveň zadavatel v souladu s § 50 zákona oznamuje
všem účastníkům zadávacího řízení, že vybraným dodavatelem je společnost Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Sídlo / místo podnikání: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň.

Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídky účastníků zadávacího řízení byly v souladu s příslušným článkem zadávací dokumentace
hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny.
Vybraný dodavatel prokázal splnění všech podmínek a požadavků zadavatele vymezených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, přičemž průběh otevírání nabídek v elektronické podobě, posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek a průběh hodnocení nabídek je zaznamenán v příslušných protokolech
a zprávě o hodnocení nabídek, kdy zadavatel v souladu s § 53 odst. 6 zákona umožní všem účastníkům
zadávacího řízení na jejich žádost do této zprávy nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její
opisy.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je patrné pořadí nabídek:
Výsledné
pořadí

Účastník zadávacího řízení, IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

5.799.273,77

2

OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 49196812

6.630.035,78

3

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ: 25751018

7.599.510,71

V zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku byla rovněž podána nabídka č. 4 účastníka zadávacího
řízení IMONT spol. s r.o., IČ: 00516163.
Tento účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, neboť neprokázal
poskytnutí jistoty v souladu se zadávacími podmínkami.
Z výše uvedeného důvodu byla nabídka účastníka zadávacího řízení IMONT spol. s r.o., IČ: 00516163
vyřazena z další účasti v zadávacím řízení a následně byl tento účastník zadávacího řízení vyloučen
v souladu s ust. § 48 odst. 3 zákona.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze ve smyslu § 241 a násl. zákona podat námitky.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele stěžovateli.
S ohledem na skutečnost, že zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhradil právo oznámit výběr
dodavatele uveřejněním na svém profilu zadavatele, považuje se toto oznámení za doručené
okamžikem uveřejnění.

V Plzni dne 1. 7. 2021

Mgr. Hynek Tomášek
ředitel TÚ MMP
na základě plné moci Čj.: ZM – 73/2020

