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ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ zadavatele:
Statutární zástupce:

Komunikace a bezpečnostní prvky- ul. Rapotínská, Vikýřovice
Obec Vikýřovice
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
00635898
Václav Mazánek, starosta

Zadavatel na základě ustanovení §81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl a oznamuje přidělení výše uvedené veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů):
Uchazeč:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

SART- stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
akciová společnost
25898671
CZ25898671

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídek

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny

Cena vč. DPH

1.

SART- stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČ:
25898671

2 285 085,00

2.

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ: 41031024

2 339 073,00

Odůvodnění: Obec Vikýřovice jako zadavatel veřejné zakázky rozhodla v souladu s ust. §81 odst. 1
písm. b) zákona přidělit veřejnou zakázku uchazeči SART- stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská
2944/1B, 787 01 Šumperk, IČ: 25898671. Vítězný uchazeč byl zadavatelem vybrán v souladu s
doporučením hodnotící komise (schváleno usnesením Rady obce Vikýřovice č. 17 dne 6. 8. 2014).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky mohou být podány zdůvodněné
námitky dle §110 zákona. Námitky musí být podány zadavateli ve lhůtě do 10- ti dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.

Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil dle ust. §81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí dle ust. §81 odst. 1 zákona na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky dle §110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější
dle §81 zákona.

Václav Mazánek
starosta

