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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje účastníkům údaje rozhodné pro výběr nejvhodnějšího
dodavatele.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Nákup NMR spektrometru“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Zjednodušené podlimitní řízení

2. VYBRANÝ DODAVATEL
Na základě doporučení komise rozhodl zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu
s ustanovením § 122 zákona o výběru nejvhodnějšího dodavatele
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Měřící technika Morava s.r.o.
Babická 619, 664 84 Zastávka
společnost s ručením omezeným
29316715
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Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy bez zbytečného odkladu.

3. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK
Číslo
nabídky

Obchodní firma

1.

Měřící technika Morava
s.r.o.

Babická 619, 664 84
29316715
Zastávka

11.12.2018

12:06:14

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786/4,
Černý Most, 198 00
Praha 9

12.12.2018

11:53:20

2.

Sídlo

IČ

48586366

Datum podání Hodina podání
nabídky
nabídky

4. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NABÍDKY
Komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotí nabídky před jejich posouzením.
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek je hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané
hodnoty. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší
po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídky jednotlivých hodnocených účastníků obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny bez
DPH (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky).
Měřící technika Morava s.r.o.

1.620.422,- Kč

AMEDIS, spol. s r.o.

1.628.696,- Kč

Komise v souladu s § 39 odst. 4 zákona posuzuje splnění podmínek účasti pouze pro
účastníka prvního v pořadí.
Komise posoudila, zda nabídka účastníka prvního v pořadí odpovídá zadávacím
podmínkám a konstatuje, že účastník Měřící technika Morava s.r.o. podmínky účasti
a ostatní zadávací podmínky splnil a byl vybrán pro uzavření smlouvy.

5. POUČENÍ
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze ve lhůtě podle § 242 zákona podat námitky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jež byl vybrán jako nejvhodnější podle § 122
zákona.
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