Doručeno prostřednictvím
profilu zadavatele
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 13. 1. 2022

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Vážení,
tímto Vám oznamuji, že dne 10. 1. 2022 rozhodl zadavatel, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace, v rámci výběrového řízení na
zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
27 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) o
výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na akci:
„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II Nákup
učebních pomůcek pro výuku chemie na SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.“.
Tímto Vám sděluji analogicky k § 123 odst. 3 ZZVZ následující údaje:

A. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:
I. část: IKAP II – infračervený spektrometr
Nabídka č. 1
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

RMI, s.r.o.
Pernštýnská 116, 53341 Lázně Bohdaneč
společnost s ručením omezeným
2528 8083

II. část: IKAP II – chemické soupravy a další výukové pomůcky
Nabídka č. 1
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
společnost s ručením omezeným
4696 6447

strana č:1/2

B. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Před samotným hodnocením byly obě nabídkové ceny posouzeny z hlediska tzv. mimořádně nízké
nabídkové ceny. Hodnotící komise konstatovala, že ani jedna nabídka neobsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu.
Vzhledem k tomu, že v každé části byla podána pouze 1 nabídka, hodnocení neproběhlo.
Nabídková cena účastníka RMI, s.r.o., Pernštýnská 116, 53341 Lázně Bohdaneč, IČ: 2528 8083 v I.
části zakázky činila 499 972,- Kč včetně DPH.
Nabídková cena účastníka MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno, IČ: 4696 6447 ve
II. části zakázky činila 404 804,29 Kč včetně DPH.
Zadavatel rozhodl o výběru výše uvedených nabídek jako nejvhodnějších.

C. Poučení
Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ postupem mimo
režim ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto
řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový úkon či postup formálně připomínal.
Tímto Vás poučuji, že máte právo podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
které musí být doručeny zadavateli do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň Vás
upozorňuji na to, že se se můžete práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky písemně vzdát, přičemž v takovém případě platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu
k Vám již uplynula. Zároveň upozorňuji, že zadavatel do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek
neuzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.

S pozdravem
Za zástupce zadavatele:
podepsal
Michal Digitálně
Michal Kudrnáč
2022.01.13
Kudrnáč Datum:
12:20:17 +01'00'

………………………………………
Michal Kudrnáč
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