OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“)
Zadavatel:
Název

Město Břeclav

IČO:

00283061

Adresa sídla:

Náměstí T.G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav

Oprávněný zástupce:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města

1. Název zakázky: „Dodávka sběrných nádob na bioodpad“
2. Režim a druh: podlimitní veřejná zakázka na dodávky
3. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 Zákona
4.
Seznam hodnocených nabídek
-----------------------------------------------------------------------------Účastník_____________________________________
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
IČO: 25347942_______________________________
MEVA-TEC s.r.o.
Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 62742051
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5. Popis hodnocení
Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku provedl hodnocení podaných
nabídek v souladu s pravidly vymezenými v zadávací dokumentaci postupem stanoveným v
souladu s § 115 Zákona.
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu
s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí
nabídek takto:
Identifikační údaje účastníka

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
IČO: 25347942
MEVA-TEC s.r.o.
Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 62742051
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Nabídková
cena
v Kč bez DPH

Pořadí
nabídek

3.377.500

1.

3.482.500

2.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodl
o tom, že
vybraným dodavatelem
veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem:
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942 (dále jen „vybraný dodavatel44).
6. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou ve smyslu ustanovení § 114 Zákona je tedy nabídka
vybraného dodavatele.
Vybraný dodavatel rovněž splnili podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem,
a to mj. předložením:
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, čestné prohlášení prokázání splnění
základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace včetně seznamu významných dodávek:
Název
objednatele

Obec Libina

Předmět (popis zakázky Cena
odpovídající požadavku zakázky
v Kč bez
v zadávací dokumentaci)
DPH
Dodávka 2400 ks popelnic
o objemu 2401 s RFID 2.024.000
čipy a montáží čipů

Město Lipník Dodávka 4069 ks popelnic
nad Bečvou
o objemu 2401 s čipy a 3.536.280
montáží

Období
realizace

Kontaktní
objednatele včetně
e-mailu a telefonu

od 5/2021

Zdena Zahradníkova

do 8/2021
Od 2/2021

Ing. Veronika Kopčilová

Do 6/2021

Za zadavatele:
Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
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osoba

