OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele, které je přílohou č. 1
tohoto dokumentu, oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s § 123 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) údaje rozhodné
pro výběr dodavatele
1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky

Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

Mateřská škola Damnice – dodávky – část 1 – Technika IT/AV
Obec Damnice
Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
00600270
Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
veřejná zakázka na dodávky

podlimitní veřejná zakázka
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Deregio Tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno,
IČ:02122855

2. Nejvhodnější nabídka

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou je nabídka dodavatele:

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63
48108375

3. Zpráva o hodnocení nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.
4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
a) seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 15. 3. 2021

b) údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u
požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 a technické kvalifikace
Název dokumentu, kterým
byla kvalifikace prokázána

Kvalifikace

Požadavek

Profesní
způsobilost dle §
77 odst. 1 zákona

Dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti
předložením
výpisu
z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje

Profesní
způsobilost dle §
77 odst. 2 písm.
a) zákona

Dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti předložením dokladu o
oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídající předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění. K prokázání
způsobilosti dle tohoto písmene
dodavatel
předloží
živnostenské
oprávnění k předmětu podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“.

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 15. 3. 2021

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 15. 3. 2021

b) seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a)
Zadavatel si nevyhradil předložení takových dokladů nebo vzorků.
c) výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm.
b)
Zadavatel si takové zkoušky vzorků nevyhradil.
V Brně

Ing. Jan
Ševčík

Digitálně podepsal
Ing. Jan Ševčík
Datum: 2021.06.16
13:41:23 +02'00'

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

Mateřská škola Damnice – dodávky – část 1 – Technika IT/AV
Obec Damnice
Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
00600270
Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
veřejná zakázka na dodávky

podlimitní veřejná zakázka
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO:
02122855

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Mateřská škola Damnice – dodávky
– část 1 – Technika IT/AV na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek vydávám

rozhodnutí

že nejvhodnější nabídkou splňující nejlépe hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky je
nabídka účastníka:

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63
48108375

V Damnicích, dne 11. 6. 2021
…………………………………..
Obec Damnice
Mgr. Lenka Hodaňová, starostka
obce

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:
2.

Mateřská škola Damnice – dodávky – část 1 – Technika IT/AV
Obec Damnice
Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
00600270
Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
veřejná zakázka na dodávky

podlimitní veřejná zakázka
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO:
02122855

Složení hodnotící komise a její nepodjatost

Při posouzení a hodnocení nabídek byla přítomna komise, která je pověřená posouzením a
hodnocením nabídek (dále jen „komise“), v tomto složení:

Mgr. Lenka Hodaňová
Ing. Marta Fialová
Ing. Radek Dřevěný

Hodnotící komise byla seznámena se seznamem doručených a přijatých nabídek. Členové
hodnotící komise podepsali čestné prohlášení, že ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení
nejsou ve střetu zájmů dle §44 zákona č. 134/2016 Sb., v účinném znění.
3. Údaje o místě a datu hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek proběhlo dne 11. 6. 2021 v 13:00 v sídle zadavatele na adrese Damnice 141,
671 78 Jiřice u Miroslavi

4.

Seznam doručených a hodnocených nabídek

Ve lhůtě po podání nabídek byla prostřednictvím elektronického nástroje podána tato nabídka,
která byla hodnocena:
Pořadové
číslo

Obchodní firma účastníka

IČO

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

1

C SYSTEM CZ a.s.

27675645

03.06.2021

13:01:27

