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Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.5 Výzvy k podání nabídky a čl. 12.3.7 odst. 5) Pravidel pro
žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
oznamuje všem účastníkům výběrového řízení (dále jen „účastník“), že dne 10. 1. 2020 rozhodl o výběru
dodavatele pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Číslo
nabídky

1

Účastník

Abacus Electric, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání

č.p. 2, 370 01 Planá

IČ

45022828

Odůvodnění:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe byla hodnocena nabídková cena, která byla
nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.
Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její celková výše v Kč bez DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky uvedená v návrhu kupní smlouvy. Pořadí nabídek je sestaveno vzestupně od nejnižší
po nejvyšší nabídkovou cenu.
Výsledek hodnocení nabídek
Jelikož ve výběrovém řízení je jediný účastník výběrového řízení, byl vybrán komisí bez provedení
hodnocení.
Vybraným dodavatelem je Abacus Electric, s.r.o., sídlem č.p. 2, 370 01 Planá, IČ: 245022828.
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 236.567,32 Kč bez DPH.

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel z tohoto výběrového řízení nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel Abacus Electric, s.r.o. splnil veškeré zadavatelem stanovené podmínky účasti v tomto
výběrovém řízení.
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