Rozhodnutí o výběru dodavatele
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“,
případně ,,ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinnými od
9. 11. 2017.
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO 621 56 489
DIČ CZ62156489

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel ve věci výběrového řízení k veřejné zakázce „Technologický úsek přípravy na
povrchovou úpravu“ v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinnými
od 9. 11. 2017

rozhoduje
o výběru dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena:

ACword, spol. s r. o.
Oldřichovice 923, 739 61 Třinec

společnost s ručením omezeným
44741065
532.200,- Kč bez DPH
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Odůvodnění:
Zadavatel stanovil v čl. 6 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace způsob hodnocení
nabídek následovně:
„Základním hodnoticím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž
ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší 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 analogicky dle výše nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší.“
Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. do 17. 12.
2019 do 10:00, obdržel zadavatel pouze jednu nabídku účastníka ACword, spol. s r. o., sídlem
Oldřichovice 923, 739 61 Třinec, IČO: 44741065, jehož nabídková cena činí 532.200,- Kč bez
DPH, hodnotící komise, v souladu s ustanovením Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV –
obecná část a analogicky s ust. § 122 odst. 2 zákona, hodnocení nabídek podle ekonomické
výhodnosti neprováděla.
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby k uzavření smlouvy na
realizaci veřejné zakázky vybral účastníka ACword, spol. s r. o., jehož nabídka nebyla v souladu
s ustanovením Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část a analogicky s ust. § 122
odst. 2 ZZVZ hodnocena, ale splnila podmínky účasti ve výběrovém řízení a neobsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.

V Brně dne 2. 1. 2020

Ing. Mgr.
Kateřina
Baráková

Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Kateřina Baráková
Datum: 2020.01.03
07:47:33 +01'00'

Podepsal v zastoupení prorektor doc. Ing.
Martin Klimánek, Ph.D., na základě plné
moci ze dne10. 7. 2018, razítko
………………………….…..………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
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