OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Název zadavatele:
se sídlem:
zastoupena:
IČO:

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
Rabasova 3282, 40011 Ústí nad Labem
Mgr. Michalem Kapounem, ředitelem
44553145

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ A ICT UČEBNY –
DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“), oznamuje výběr dodavatele této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 50 ZZVZ.
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Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ
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Identifikační údaje vybraného dodavatele

Obchodní firma

Z + M Partner, spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Identifikace:

26843935

Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
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Seznam podaných nabídek

Pořadové
číslo
nabídky
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Obchodní firma nebo jméno

Sídlo / Místo podnikání

a příjmení:

Identifikační
číslo

1.

Z + M Partner, spol. s r.o.

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

26843935

2.

Prekt service s.r.o.

Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava

03023419

Seznam vyřazených nabídek, zdůvodnění vyřazení

Žádné
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Vyhodnocení pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení

Nabídky byly seřazeny do níže uvedeného celkového pořadí.
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Pořadí nabídky
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Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

Z + M Partner, spol. s r.o.

3 944 265,00

2.

Prekt service s.r.o.

3 963 750,00

Odůvodnění zadání veřejné zakázky účastníkovi zadávacího řízení a odmítnutí ostatních účastníků
zadávacího řízení:

Hodnocení proběhlo dle ekonomické výhodnosti nabídek a dle kritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek a zadávací
dokumentaci.
Zadavatel použil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. Nabídky byly hodnoceny dle celkové
nabídkové ceny bez DPH.
Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru
dodavatele. Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se
rovněž může práva na podání námitek dle § 243 zákona vzdát.
V Ústí nad Labem

S pozdravem

Digitálně

Ing. Jiří
Ing. Jiří podepsal
Kovačík
Datum:
Kovačík 2021.07.13
15:36:13 +02'00'

……………………………………………………………
Ing. Jiří Kovačík,
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Příloha:
Rozhodnutí o výběru dodavatele
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