Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Zařízení pro stanovení spalného tepla

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v účinném znění, oznamuje výběr dodavatele veřejné
zakázky na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO účastníka

Celková
nabídková cena
v Kč bez DPH

BioTech a.s.

Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10

25664018

475 900,-

ILABO, spol. s r.o.

Boršovská 2591, 697 01 Kyjov

25328573

489 000,-

2. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Žádný účastník nebyl z výběrového řízení vyloučen.
3. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek způsob hodnocení nabídek následovně:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která
bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky dodavatelů
budou hodnoceny na základě jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH za celý předmět veřejné zakázky. Ostatní nabídky pak budou seřazeny vzestupně od
nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
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Výsledné pořadí účastníků dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH:
Název účastníka

Celková nabídková cena

Výsledné pořadí

v Kč bez DPH

BioTech a.s.

475 900,-

1.

ILABO, spol. s r.o.

489 000,-

2.

Veřejná zakázka byla přidělena vybranému dodavateli BioTech a.s., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10,

IČO: 25664018.

V Brně dne 12. 12. 2019

……….razítko, podpis.……..
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,
děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. Markéta
Svenssonová, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr.
Markéta Svenssonová, Ph.D.
Datum: 2019.12.13 10:00:06
+01'00'
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