Město Litvínov

Název
zadavatele:

Město Litvínov

Sídlo:

náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

IČO:

00266027

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Dodávka a instalace chytré lavičky“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000067“
Předmět veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a instalaci chytré
lavičky s USB portem, LTE modemem a solárními panely pro dobíjení el. energie.
V souvislosti s obdrženou dodatečnou informací prodlužuje zadavatel lhůtu pro doručení nabídek do
8.7.2019.
Cena sjednaná ve smlouvě: 90 900,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

Sídlo:

Vyšehradská 1349/2, Nové Město - Praha 2

IČO:

27781275

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Účastník č. 1, BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČ 27781275 podal cenově nejvýhodnější nabídku.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

POWER MODE s.r.o.

50326945

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

1.

BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o.

Všehradská 1349/2,
27781275
Nové Město, Praha 2

90.900 Kč

2.

mmcité 1 a.s.

Bílovice 519, Bílovice 276 70 864

260.546 Kč

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

mmcité 1 a.s.

276 70 864

Bílovice 519, Bílovice

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Účastník č. 2, mmcité 1 a.s., nepředložil zadavatelem požadovanou dokumentaci a byl vyloučen ze
zadávacího řízení pro nesplnění podmínek.
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Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Nebylo použito.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebylo použito.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Nebylo použito.
V Litvínově dne 21.08.2019
Hana Linhartová, technik odboru nakládání s majetkem, v.r.
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