ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU DODAVATELE
podle ust. § 122 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
IČO: 72081422
Komenského 141, 253 01 Hostivice

Název veřejné zakázky:

Nákup AV techniky

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení:

otevřené nadlimitní

Datum zahájení zadávacího řízení:

11.06.2021

Identifikační číslo zakázky na profilu
zadavatele

P21V00000658

I.
Zadavatel, Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace, Komenského 141, 253 01 Hostivice
IČO: 72081422, zastoupený Ing. Bc. Petrou Šnajberkovou, ředitelkou, (dále jen „Zadavatel“)
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázku s názvem „Nákup AV techniky“, zahájeném v souladu
se Zákonem
rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení
takto:
vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je:
Nowatron Elektronik spol. s r.o.,
Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5,
IČ: 45270007
II.
Odůvodnění:
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky
a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky Zákona.
Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného účastníka tak, jak odpovídá doporučení komise na základě
provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele v souladu se
zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zpráva o hodnocení
nabídek je přílohou tohoto oznámení.
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III.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí a oznámení Zadavatele o výběru dodavatele lze podle ust. § 241 a násl. Zákona
podat námitky. Námitky musí být doručeny Zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí a oznámení Zadavatele o výběru dodavatele. Námitky musí obsahovat náležitosti podle ust.
§ 244 Zákona.
Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky Zadavateli. Doručením vzdání
se práva podat námitky Zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení
uplynula.

V Hostivici

Digitálně podepsal

Ing. Petra Ing. Petra Šnajberková
2021.09.09
Šnajberková Datum:
06:36:16 +02'00'
Ing. Bc. Petra Šnajberková,
ředitelka gymnázia
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