UVEŘEJNĚNO DNE 17. 9. 2018 NA PROFILU ZADAVATELE
adresa: https://zakazky.osu.cz/

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

MODERNIZACE STUDOVEN
v rámci projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Podpora rozvoje studijního prostředí na OU
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534
Prioritní osa: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Specifický cíl: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Zadavatel:
IČO:
zastoupen:

Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
619 72 690
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem

Zastupující osoba:
IČO:
kontaktní údaje:

recte corporation, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
053 79 300
recte@recte.cz, +420 734 260 410

Zadavatel Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO 619 88 987 zastoupený prof. MUDr. Janem
Latou, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“) vyhlásil ve zjednodušeném podlimitním zřízení podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), veřejnou zakázku na
dodávky Modernizace studoven, a to uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení na svém profilu.
Jako pověřená osoba zadavatele Vám tímto oznamujeme, že zadavatel dne 13. 9. 2018 rozhodl ve věci shora
citované veřejné zakázky na základě závěrů učiněných hodnotící komisí ve Zprávě o hodnocení nabídek
rozhodl pro jednotlivé části předmětu veřejné zakázky takto:
1.

pro část 1 předmětu veřejné zakázky Modernizace studovny PřF rozhodl v souladu s § 122 zákona o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 253 67 498,
Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena tohoto dodavatele činí
488 565,00 Kč bez DPH.

2.

pro část 2 předmětu veřejné zakázky Modernizace studovny Knihovny OU rozhodl v souladu s § 122
zákona o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem Sintaka Direct s.r.o., IČO 017
02 327, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena tohoto
dodavatele činí 784 470,00 Kč bez DPH.

Podrobnosti o průběhu hodnocení nabídek jsou obsaženy ve Zprávě o hodnocení nabídek, která tvoří přílohu
tohoto Oznámení rozhodnutí. Zadavatel k uvedené věci uvádí, že neuzavře smlouvu s vybranými dodavateli
před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru.

V této souvislosti zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 až 5 zákona v návaznosti na vyhlášené podmínky
zadávacího řízení vyzývá vybrané dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, v podrobnostech odkazuje zadavatel na zadávací podmínky (rozsah požadavků na kvalifikaci) a
údaje o skutečných majitelích. Požadované doklady a listiny doručí vybraný dodavatel neprodleně na adresu
pověřené osoby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od uveřejnění oznámení.
Oznámení o výběru dodavatele bylo uveřejněno na profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 5 zákona a
právem vyhrazeným v zadávacích podmínkách.

………………………………………………………….
Jana Kobělušová
osoba zastupující zadavatele dle Příkazní smlouvy

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek

Účastníci zadávacího řízení
Mgr. Jana Stryková Krausová, IČO 731 92 872, Ostrava, Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1451/7c
INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 253 67 498, Těrlicko, Horní Těrlicko, Těšínská 148/61
B&P INTERIÉRY s.r.o., IČO 253 92 077,Palackého 465/16 Přívoz, 702 00 Ostrava
TOKA a.s.,IČO 255 18 526, Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Štursova 9/5
Sintaka Direct s.r.o., IČO 017 02 327, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 1833/99

