Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A“
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČO / DIČ

62156489 /CZ 62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Název veřejné zakázky:

Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A

Druh veřejné zakázky:

Služby - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci výběrového řízení ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby
ROZHODUJE
o výběru níže uvedeného dodavatele.
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název:

Puttner, s.r.o.

Sídlo:

Šumavská 416/15, Ponava, 602 00
Brno

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

25552953

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

612 000,- Kč bez DPH

1

Odůvodnění:
1.

Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
p. č. doručení Účastník
1
2

Puttner, s.r.o., sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČO:
25552953
Ing. Jiří Kozlovský, sídlem Brno-Líšeň, Líšeň, Hochmanova 2171/2, IČO:
44079290

2.

Identifikační údaje vyloučených účastníků:
Není relevantní pro toto výběrové řízení

3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil v čl. 6 Výzvy způsob hodnocení nabídek následovně:
„Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky účastníků budou hodnoceny na základě jediného hodnoticího 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 v Kč bez
DPH.“
Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení stanovila pořadí účastníků. Výsledné
pořadí účastníků dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
je uvedeno v následující tabulce:
Pořadové
číslo doručení

Obchodní firma

Celková nabídková cena

Výsledné

(v Kč bez DPH)

pořadí

1

Puttner, s.r.o.

612 000,- Kč bez DPH

1.

2

Ing. Jiří Kozlovský

614 000,- Kč bez DPH

2.

Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby k uzavření smlouvy na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vybral účastníka Puttner, s.r.o., sídlem Šumavská
416/15, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 25552953, jehož celková nabídková cena činí 612 000,- Kč
bez DPH a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splnila všechny
podmínky účasti ve výběrovém řízení a neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.

V Brně

prof. Ing.
Radim
Farana,
CSc.
……………..………………………
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prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
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