OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
VOP CZ, s. p.
IČO: 00000493
se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zhotovení a dodání dílů pro projekt Trolley
Číslo veřejné zakázky v evidenci zadavatele: OVZ/017/3/2022
Zadavatel ve veřejné zakázce v souladu s ustanovením § 122 zákona
Rozhodl
o výběru dodavatele ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona ve prospěch účastníka: K&K Maschinenbau s.r.o.,
IČO: 04576993, se sídlem Poručíka Hoši 149/8, 747 11 Kozmice.
Pořadí

Společnost / sídlo

IČO

Nejnižší
nabídková cena
v EUR bez DPH

Nab.
č.

1.

K&K Maschinenbau s.r.o.
se sídlem Poručíka Hoši 149/8
747 11 Kozmice

04576993

77 701,400

2

2.

Pavel Pavelka
se sídlem Květná 438, Slavičín 763 21

02821923

90 254,000

1

Odůvodnění
K výše uvedené zakázce zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem dvě nabídky.
V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost dle § 114 odst. 2 zákona byla hodnocena dle jediného kritéria, a to
nejnižších nákladů životního cyklu.
Zadavatel si v zadávací dokumentaci dále stanovil, že může provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 39 odst. 4 zákona před hodnocením nabídek nebo
až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení.
Nabídku s nejnižší nákladů životního cyklu podal účastník K&K Maschinenbau s.r.o.,
IČO: 04576993, se sídlem Poručíka Hoši 149/8, 747 11 Kozmice. U vybraného dodavatele
zadavatel posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dospěl k závěru, že vybraný
dodavatel splnil veškeré požadavky zákona a zadavatele.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle § 241 odst. 2 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele. Účastník se může rovněž vzdát práva na podání námitek dle § 243 zákona.
Ve smyslu § 53 odst. 5 zákona se považuje toto oznámení za doručené okamžikem
zveřejnění na profilu zadavatele.
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Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele
podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem.
Dne 27. 05. 2022 v Šenově u Nového Jičína
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VOP CZ, s. p., Šenov u Nového Jičína
Dukelská 102, PSČ 742 42
Czech Republic

tel.: +420 556 783 111
fax: +420 556 783 111
e-mail: vop@vop.cz

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
www.vop.cz

