Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
tel. 325 517 11, fax 325 517 112, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Oddělení Správy majetku města
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Jako osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Vám tímto oznamuji výsledek Zadávacího řízení na realizaci
níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. (5) zákona č
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), při dodržení zásad
uvedených v § 6 zákona tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu
s vnitřním předpisem zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č.4/2012 K zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Název zadavatele:

Město Milovice - IČ 002 39 453

Sídlo zadavatele:

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice

Název veřejné zakázky:

„Dodávka školních tabulí a dataprojektorů“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel, na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci Zadávacího řízení shora uvedené
Zadavatel, na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci Zadávacího řízení shora uvedené
veřejné zakázky, na jednání Rady města č. 23/2012 dne 25.06. 2012 usnesením Rady města č.
350/2012

Rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
Obchodní firma - jméno
COPPEX spol. s r.o.

Sídlo, bydliště, místo podnikání
Klánovická 485/43
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Právní forma

IČ

spol. s r.o.

IČ 264 91 222

Identifikační údaje uchazečů jejichž nabídky byly hodnoceny, výsledek hodnocení a pořadí nabídek
Pořadí Číslo nabídky - uchazeč, sídlo
1

2

Nabídka č. 2
COPPEX spol. s r.o.
Klánovická 485/43
198 00 Praha 9 - Hloubětín
Nabídka č. 1
C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno - Židenice

1

Právní forma

IČ

Nabídková
cena včetně
DPH

spol. s r.o.

IČ 264 91 222

339.552,- Kč

akciová
společnost

IČ 276 75 645

357.000,- Kč

Odůvodnění :
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky zadavatel ve Výzvě k podání nabídky a
v Zadávací dokumentaci stanovil, ve smyslu §78 odst. (1) písm. b) „zákona“, nejnižší nabídkovou
cenu. Nabídka vybraného uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ve
smyslu § 79 odst. (4) „zákona“, uchazeč druhý v pořadí předložil méně výhodnou cenovou nabídku, to
je nabídku s vyšší nabídkovou cenou.
Poučení :
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli
do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§ 110 odst. (4) „zákona“).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu (§ 110 odst. (6)
„zákona“).

V Milovicích dne 26.06. 2012

Vyvěšeno dne 27.06. 2012
Sejmuto dne

16.08. 2012
Lukáš Pilc
starosta města Milovice
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