OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
Dynamický nákupní systém dále jen („DNS“)

Název veřejné zakázky: 0052020 Dodávka kancelářských židlí pro REK
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Evidenční číslo: Z2018-036251
Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO

62156489

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: P20V00000118
Datum zahájení: 05.03.2020 10:40
Lhůta pro podání nabídek: 16.03.2020 09:00
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3928.html
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Zadavatel tímto

O z n a m u j e,
že rozhodl o výběru dodavatele veřejné zakázky na dodávky, a zakázka byla přidělena níže
uvedenému vybranému dodavateli:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název: B - CREDIT s.r.o.
Sídlo:

Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Právní forma:

společnost s ručení omezeným

IČO:

60066091

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:

Číslo
nabídky

1.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

podání
nabídky

B - CREDIT s.r.o.

Jarošovská 1278/II,
377 01 Jindř. Hradec

60066091

12.03.2020
13:02:45

2. Identifikační údaje účastníka, jehož nabídka byla vyřazena:
Žádná nabídka nebyla vyřazena.
3. Výsledek posouzení splnění podmínek zadavatele
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky zadavatele definované ve výzvě k podání
nabídek.
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4. Výsledek hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v článku č. 13 Výzvy k podání nabídek, a to
konkrétně:
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti pouze na základě nejnižší
celkové nabídkové ceny bez DPH za požadovaný rozsah plnění.
Po posouzení splnění formálních požadavků byly hodnoceny nabídky těchto účastníků:

Číslo
nabídky
1.

Nabídková cena
Název/Obchodní firma

IČO
v Kč bez DPH

B - CREDIT s.r.o.

60066091

14 700,-

Vzhledem k tomu, že byla podána jediná nabídka, neprováděly oprávněné osoby hodnocení.
Zadavatel
Rozhodl
o zadání zakázky vybranému dodavateli:

B - CREDIT s.r.o., sídlem: Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO: 60066091, právní forma: společnost s ručení omezeným
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Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 242 zákona.

V Brně
Digitálně podepsal doc.

doc. Ing. Martin Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2020.04.16
Klimánek, Ph.D. Datum:
17:59:50 +02'00'

………………………………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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