OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1, 68011 Bo sko vice
Mgr. Alena Sváno vská, ředitelka
62073109

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce elektroinstalace - 1 . etapa"

Zadavatel na základě ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 S b., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon")
O Z N A M U J E , ŽE R O Z H O D L
o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadané
mimo režim zákona č. 137/2006 S b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon"), pod názvem, „Rekonstrukce elektroinstalace - 1 , etapa".

I.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:
Dukelská třída 241/103,614 00 Brno
Právní forma uchazeče:
společnost s ručením omezeným
IČ:
47917059

II. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny
Obchodní firma:
ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:
Dukelská třída 241/103, 614 00 Brno
Právní forma uchazeče:
společnost s ručením omezeným
IČ:
47917059
Obchodní firma:
Sídlo / místo podnikání:
Právní forma uchazeče:
IČ:

EBM TZB, s. r. o.
Haškova 17, 638 00 Brno
společnost s ručením omezeným
29213631

III.

Odůvodnění zadání veřejné zakázky uchazeči a odmítnutí ostatních
uchazečů:
Hodnocení nabídek proběhlo podle následujících kritérií stanovených zadavatelem v
zadávací dokumentaci:
Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle kritéria nejnižší nabídková cena.
Veřejná zakázka - „Rekonstrukce elektroinstalace -1, etapa'

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla nejnižší nabídková
cena bez DPH.
Název uchazeče

Výše hodnocené nabídkové ceny v Kč bez
DPH

ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.

3.048.434,85

EBM TZB, s. r. o.

3.259.500,-

IV. Výsledek hodnocení
Na základě výše uvedených výpočtů bylo stanoveno pořadí nabídek uchazečů takto:

Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)
Pořadí
nabídky
po
hodnocení

Obchodní firma, sídlo / místo podnikání

1С

1.

ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., Dukelská třída 241/103,
614 00 Brno

47917059

2.

EBM TZB, s. r. o., Haškova 17, 638 00 Brno

29213631

Poučení:
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadanou v souladu s ust. § 18
odst. 5 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
Na základě výše uvedeného uchazeči nepřísluší práva dle zákona, tak jak to umožňuje ust.
§ 110 zákona.

V Boskovicích dne 01. 06. 2016

Mgr. Alen i Svanovská
ředitelka

Rozdělovník:
ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., Dukelská třída 241/103, 614 00 Brno
EBM TZB, s. r. o., Haškova 17, 638 00 Brno
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