Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Rozhodnutí o výběru dodavatele
a Oznámení o výběru dodavatele
Rozhoduji o výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky s názvem
Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem
vyhlášené jako veřejná zakázka na dodávky,
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Společnost LESENSKY.CZ s.r.o.
IČ 29373336
sídlo: Štursova 583/49, Brno, 616 00
Nabídková cena – 395.000 Kč bez DPH
(dále jen „účastník“ nebo „vybraný dodavatel“).
Odůvodnění výběru:
Zadavatel jako příjemce dotace v tomto zadávacím řízení postupoval v souladu s Obecnou částí
Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ- Pravidla pro zadávání zakázek verze č. 13 (dále jen
„PpOPZ) a vnitřního předpisů města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.
V souladu s odstavcem 20.5.2. PpOPZ zadávací řízení bylo zahájeno dne 9. 6.2021 uveřejněním Výzvy
k podání nabídek, včetně zadávací dokumentace na portálu www.esfcr.cz. Konec lhůty pro podání
nabídek stanovil zadavatel na den 21. 6. 2021, 10.00 hod. Zadavatel tím oslovil neomezený počet
dodavatelů a po uveřejnění na portálu již neodeslal výzvu a zadávací dokumentaci žádným
dodavatelům.
Za účelem hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení zadavatel
jmenoval dne 21.06.2021 pětičlennou hodnoticí komisi (dále jen „komise“). Zadavatel stanovil jako
hodnoticí kritéria: ekonomickou výhodnost nabídek v Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že nabídku podal
jeden účastník, nemusel zadavatel provádět hodnocení nabídek. Na základě posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení dospěl zadavatel k závěru, že účastník splnil jak podmínky
kvalifikace, tak i veškeré další podmínky účasti v zadávacím řízení. Nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. O posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pořídila
komise dne 21.06.2021 a dne 23.06.2021 písemné zprávy.
Zadavatel tímto se závěry komise souhlasí a na jejich základě činí toto rozhodnutí o výběru dodavatele.
Toto „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ plní současně funkci „Oznámení o výběru“
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 01.07.2021
podepsal
Jarolím Digitálně
Jarolím Jan, Ing.
Datum: 2021.07.01
Jan, Ing. 14:13:44 +02'00'

………………………..
Ing. Jan Jarolím, starosta města

