PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel:
Jednající:
Sídlem:
IČ:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
29319498

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Dodávka nových exponátů do expozice VIDA! science centra vč. instalace
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ, vyhotovil
tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových exponátů do expozice VIDA! science centra vč.
instalace.
Cena sjednaná ve smlouvě:
7.344.000 Kč bez DPH
Zvolené zadávací řízení:
Otevřené řízení

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče
Obchodní firma nebo název / obchodní
Muzea servis, spol. s r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

03570762

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a to nabídky
uchazeče Muzea servis, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 03570762, jehož
nabídka splnila všechny požadavky stanovené zákonem i zadavatelem v zadávacích podmínkách.

1

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Muzea servis, spol. s r.o.

IČ:

03570762

Nabídková cena v Kč bez DPH:

7.344.000 Kč bez DPH

Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno

V Brně dne 8. 12. 2015

Otisk razítka

Mgr. Lukáš
Richter

Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Richter
DN: c=CZ, cn=Mgr. Lukáš Richter, o=Moravian
Science Centre Brno, příspěvková organizace,
serialNumber=ICA - 10335540
Datum: 2015.12.08 15:55:15 +01'00'

……………………………………………………………………………………
Mgr. Lukáš Richter,
ředitel
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
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