Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO DODAVATELE
Název veřejné zakázky: „Dodávka kancelářských potřeb pro rok 2021/2022“

Zadavatel:

Způsob zadání:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace.,
se sídlem Charbulova 1072/106, 618 00 Brno,
IČ 60552255
zastoupená RNDr. Janou Markovou, ředitelkou školy
veřejná zakázka malého rozsahu zveřejněná na profilu zadavatele

I. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma nebo název:

SMERO, spol. s. r.o.

Sídlo:

Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad

IČ:

25527886

Nabídková cena bez DPH:

89 868,- Kč

Seznam doručených nabídek

II.

Poř. číslo
nabídky

III.

Účastník

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Pořadí
nabídky

1

IVJ - export/import, spol. s r.o.
IČ: 16367481

95 825,40

3

2

PT Advisory & Consulting s.r.o.
IČ: 07516002

194 488,50

5

3

bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o.
IČ: 25347047

97 890,00

4

4

BÜROPROFI s.r.o.
IČ: 62502034

93 900,00

2

5

SMERO, spol. s r.o.
IČ: 25527886

89 868,00

1

Seznam hodnocených nabídek

Komise po ukončení otevírání nabídek dále přistoupila k posouzení splnění kvalifikace účastníka
na prvním místě v pořadí.

Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s § 114 zákona a zadávacími podmínkami. Základním
hodnotícím kritériem byla stanovena v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 věty druhé nejnižší
nabídková cena. Nabídky všech účastníků byly seřazeny podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší:

1

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
Pořadí
nabídky

Účastník

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Poř. číslo
nabídky

1

SMERO, spol. s r.o.
IČ: 25527886

89 868,00

5

2

BÜROPROFI s.r.o.
IČ: 62502034

93 900,00

4

3

IVJ - export/import, spol. s r.o.
IČ: 16367481

95 825,40

1

4

bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o.
IČ: 25347047

97 890,00

3

5

PT Advisory & Consulting s.r.o.
IČ: 07516002

194 488,50

2

Komise doporučila zadavateli přijmout nabídku SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČ
25527886, s nabídkovou cenou 89 868,- Kč bez DPH, neboť nabídka účastníka splnila všechny
požadavky zadavatele a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
IV. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.
V. Výzva k poskytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy
Vítězného účastníka vyzýváme k poskytnutí součinnosti a to tak, aby byla smlouva uzavřena do 15
dnů od uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele. Vítězný účastník, na žádost zadavatele,
předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících profesní kvalifikaci dle Výzvy
k podání nabídky. Smlouva v editovatelné podobě bude vítěznému účastníku zaslána prostřednictvím
el. nástroje E-ZAK.
Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení kvalifikačních dokladů a dokumentů v
originále nebo úředně ověřené kopii musí být tyto předloženy výhradně v elektronické podobě. V
elektronické podobě se požadované doklady předkládají jako:
 originální elektronický dokument opatřený příslušnými elektronickými podpisy oprávněných
osob, nebo
 listinný originál úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby
CzechPoint.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že prosté skeny kvalifikačních dokumentů s fyzickými podpisy není
možné akceptovat, protože se nejedná o originál ani úředně ověřenou kopii.
Požadované dokumenty předložte prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.
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