Město Kostelec nad Orlicí
Oznámení o výběru dodavatele
„Městský kamerový a dohledový systém
pro Město Kostelec nad Orlicí“

Oznámení o novém výběru dodavatele u veřejné zakázky
„Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec nad Orlicí“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název veřejného zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Profil zadavatele:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
František Kinský, starosta
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec:
Sídlo zmocněnce:
IČ zmocněnce:
Kontaktní osoba:
Elektronická adresa:
Telefonní kontakt:

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
06717586
Mgr. Antonín Hajdušek
hajdusek@arws.cz
+420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky

Městský kamerový a dohledový systém pro Město Kostelec
nad Orlicí
dodávky

Vážení,
zadavatel
tímto
oznamuje
všem
účastníkům
shora
označené
veřejné
zakázky,
že
dne
22. 7. 2019 (číslo usnesení RM 14/2019) rozhodl ve věci předmětné veřejné zakázky o novém výběru následujícího
dodavatele:
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):
Právní forma:
IČO:
(dále jen „vybraný dodavatel“)

AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
společnost s ručením omezeným
47452081

Seznam hodnocených nabídek
Pořadové
číslo
nabídky

Účastník zadávacího řízení

Sídlo

IČO

1.

PERFECTED s.r.o.

Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

27683028

2.

AG COM, s.r.o.

Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice

47452081

3.

VATACK s.r.o.

Albertova 859/2, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové

25996851

Popis hodnocení
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s částí 11 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace, tedy
nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotil
podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, jež je uvedena v čl. V. odst. 5.1 návrhu smlouvy předloženého v nabídce.
Výsledek hodnocení nabídek
Na základě provedeného hodnocení, v souladu s údaji z nabídek účastníků odpovídajících kritériím hodnocení a
provedeným hodnocením dle shora uvedeného popisu a způsobu hodnocení, stanovil zadavatel následující pořadí
hodnocených nabídek:

Pořadí nabídky

Účastník zadávacího řízení

Nabídková cena bez DPH

1.

PERFECTED s.r.o.

3.859.243,26 Kč

2.

AG COM, s.r.o.

4.060.017,00 Kč

3.

VATACK s.r.o.

4.354.818,- Kč

Odůvodnění výběru
Zadavatel nejprve vybral nabídku účastníka PERFECTED s.r.o., jenž podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a na
základě hodnocení nabídek se tak umístil jako první v pořadí. Tohoto účastníka následně dne 25. 6. 2019 v souladu s
ust § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci.
Ve stanovené lhůtě však účastník PERFECTED s.r.o. požadované doklady a informace nepředložil a zadavateli tak
nezbylo tohoto původně vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 7 zákona vyloučit.
Zadavatel tedy po vyloučení původně vybraného dodavatele vybral k uzavření smlouvy dodavatele AG COM, s.r.o.,
se sídlem Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice, IČO: 47452081, který se po provedeném hodnocení umístil jako druhý
v pořadí.

Poučení o lhůtě pro podání námitek
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele má dodavatel právo podat námitky v souladu s
§ 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Námitky proti rozhodnutí o
výběru dodavatele musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

Poučení o zákazu uzavření smlouvy
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele.

V Kostelci nad Orlicí dne 5. 8. 2019

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

