Vážený pan
Petr Konečný
AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34
47676795

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Název veřejné zakázky

„3D PRINTER PRO SPOLEČNOST SVOTT S.R.O.“

Druh zadávacího řízení
Zveřejnění zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 25 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
dne 5. 9. 2013 na profilu zadavatele:
http://svott.profilzadavatele.cz/

Název zadavatele:

SVOTT s.r.o.

Sídlo:

Vodárenská 1, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice

IČ:

25672908

Zastoupený:

Ing. Ján Svrček, jednatel

Registrační číslo projektu

4.2 PT03/301

Název projektu

Rozvoj vývojového centra společnosti SVOTT s.r.o.

Zadavatel oznamuje ve smyslu ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) v rámci veřejné zakázky

„3D Printer pro společnost SVOTT s.r.o.“
své r o z h o d n u t í přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku na základě výsledků hodnocení nabídek
hodnotící komisí, které mu byly předloženy v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, a to
uchazeči:

MCAE Systems s.r.o.
se sídlem: Knínická 1771, 664 34 Kuřim;
IČ: 60755431.
Ing. Ján Svrček
Důvod: oveření
Umístění: Mladá Boleslav
4.10.2013 12:36:46

Výsledné pořadí uchazečů dle ekonomické výhodnosti nabídek:
Celkový výsledek hodnocení

Číslo
nabídky

1

2

Název uchazeče

AutoCont CZ a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34,
702 02 Ostrava
IČ: 47676795
MCAE Systems s.r.o.
Sídlo: Knínická 1771, 664
34 Kuřim
IČ: 60755431
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uchazečů
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1.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka č. 2 uchazeče MCAE
Systems s.r.o. s nabídkovou cenou 3.683.000,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné námitky podle § 110 zákona, a to do 10-ti
kalendářních dnů po tom, co bylo uchazeči doručeno oznámení o přidělení veřejné zakázky.
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 81 odst. 4 zákona vyhradil, že oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na profilu zadavatele. V souladu s ustanovením § 81 odst. 4 zákona se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky v takovém případě považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Toto oznámení bylo v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami zveřejněno na profilu
zadavatele http://svott.profilzadavatele.cz/ dne 4. 10. 2013.
Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona.

V souladu s ustanovením § 80, odst. 3 zákona je zadavatel povinen umožnit do uzavření smlouvy
všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení pravomocně vyloučeni, na jejich žádost
nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy.

V Mladé Boleslavi, dne 4. 10. 2013

………………………………………..
Ing. Ján Svrček
jednatel společnosti

