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lNVESTlcE Do RoZVoJE VZDĚLÁVANí
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Tímto dle $ 81 zákona č' 13712006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
',ZVZ''),

rozhoduji,

o přidělení veřejné zakázky ,,Vybavení uěeben a laboratoří chemie, biologie a ýziky na Gymnáziu,
Pardubice, Mozartova 449"i Část R: ,,Vybavení uěebny biologle" zadavatele Gymnázium,

Pardubice, Mozartova 449' příspěvková organizace (se sídlem: Mozartova 449' 530 09 Pardubice,
lČ: 48161 063) společnosti:

KDZ, spol.s.r'o.' se sídlem: Razov '1255,76312 Vizovice, lč: 15526691

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky 1e v souladu s ustanovením
$ 78 odst. '1 písm' b) zvz nejnižšínabídková cena v Kě včetně DPH'
Nabídka od tohoto uchazeČe splnila všechny poŽadavky zadavatele a obsahovala nejniŽšínabídkovou
cenu V Kč včetně DPH.

Pořadí nabídek:

Uchazeč

Pořadí

NabÍdková cena V Kč včetně

lČ:

DPH

I

KDZ, spol.s.r.o.

1

5526691

257 109,27 Kč

2

ModerníŠkolas.r.o.

28867276

258749,- Kč

Poučení:
Tímto Vás poučuji, Že podle $ 1 10 odst. 4

zvz

máte právo podat proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějŠí

nabídky námitky, které musÍ být doručeny zadavateli do 10 dnů ode dne doručenírozhodnutí o výběru
nejvhodnějšÍ nabídky.

Zároveň Vás upozorňuji na to, Že podle $ 110 odst'

8zvz

se zájemce či uchazeč můŽe práva na podání

námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějŠínabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho
vyloučeníz Účasti v zadávacím řízenípísemně vzdát, přičemŽ v takovém případě platí, Že lhůta pro
podání námitek ve vztahu k tomuto zájemci či uchazeči uplynula.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutÍ o výběru nejvhodnějŠínabídky
podle $ 110 odst. 4

Zvz

uzavřít smlouvu

s uchazečem, jehoŽ nabídka byla vybrána jako

podle $ 81ZVZ.
fi Yfuťť'{ÁZ

V Pardubicích dne 01. 04- 2014
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