OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Název zakázky

Druh zakázky
Druh zadávacího řízení
CPV

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro otevírání obálky
Evidenční číslo zadavatele
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Profil zadavatele
Adresa elektronického nástroje
Elektronická adresa
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Zástupce
Adresa zástupce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt

Úplné elektronické podání města Bohumín - portál
občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do
elektronické spisové služby č. II
Dodávky, jednací řízení bez uveřejnění
72212730-5
Vývoj
programového
vybavení
pro
zabezpečení
48811000-6
Systémy pro elektronickou poštu
72000000-5
Informační technologie: poradenství, vývoj
programového vybavení, internet a podpora
05.12.2018 do 10:00 hod. do elektronického nástroje
05.12.2018 v 10:00 hod.
MUBO/46940/2018
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569
https://www.mesto-bohumin.cz/
https://bohumin.ezak.cz
https://bohumin.ezak.cz
posta@mubo.cz
Ing. Petr Vícha, starosta města
Zastoupen dle § 43 zákona
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284

Ostrava
2019-01-18
Zadavatel město Bohumín, prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané jako
veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky.
Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a výsledek hodnocení
nabídek dle ekonomické výhodnosti
Pořadí
nabídky
1.

Účastník

Nabídková cena vč.
DPH

GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice I, Bílé
Předměstí, Čechovo nábřeží 1790, IČ 15049248

181.500,-- Kč

Identifikační údaje účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni:
Žádný účastník nebyl vyloučen.
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IČ:
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web:
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kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
telefon:
+ 420 774 883 284
e-mail:
info@dobrazakazka.cz

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat v souladu s § 241 a § 242 odst. 2 zákona ve lhůtě 15 dnů od
doručení tohoto dokumentu účastníkovi (stěžovateli). Zadavatel dle § 246 nesmí před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

S pozdravem

........................................
Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění
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