MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

MUBO/19528/2019/INV/Jo
Lenka Jochimová
+420 596 092 177
jochimova.lenka@mubo.cz
28. 5. 2019

Oznámení zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky
„Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Beneše v Bohumíně –
část 3. Dodávka pomůcek“
Zadavatel oznamuje, že vybraným dodavatelem je:
Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí
nabídek

Cena bez
DPH

1.

1.391.038,-

Číslo nabídky a obchodní firma/název/jméno a příjmení
uchazeče
1. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00
Ostrava

Výsledek posouzení splnění podmínek vybraného dodavatele:

Nabídka č. 2
Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
A)

B)

C)

Identifikační údaje uchazeče vyplněné v krycím listu – příloha č. 1,
krycí list bude opatřen otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby
uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpisu z Obchodního rejstříku.
Návrh kupní smlouvy – který bude podepsán osobou oprávněnou
za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popř.
zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce
doložena) a návrh smlouvy bude opatřen otiskem razítka.
Prokázaní kvalifikace dle § 74 zákona – Základní způsobilost.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

Doložen vyplněný a
podepsaný krycí list.

Doložen podepsaný návrh
kupní smlouvy.
Doložen výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

D)

Prokázaní kvalifikace dle § 77 zákona – Profesní způsobilost.

F)

Prokázaní kvalifikace dle § 79 zákona – Technická kvalifikace.

G)

Položkový rozpočet

Doložen výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Doloženo čestné prohlášení a
seznam referenčních dodávek.
Doložen oceněný položkový
rozpočet.

Odůvodnění: Zadavatel v rámci zadávacího řízení zvolil základním kritériem pro zadání
veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Po vyhodnocení nabídek byla přidělena veřejná
zakázka uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města
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