


Váš dopis: Naše zna�ka: Vy�izuje: Datum: 

Ve�ejné výb�rové  �ízení ze 
dne 17.1.2014 

�/492/2014/Z�a �apková 1.4.2014 

Oznámení o výb�ru nejvhodn�jší nabídky 

Ve�ejná zakázka zadávaná podle ust. § 12 zákona �. 137/2006 Sb.,o ve�ejných 
zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� „Dodávka kuchy�ských linek, dve�í a sk�íní 
pro bytové domy, Brno – Líše�“  

Zadavatel výše uvedené nadlimitní zakázky dne 20.1.2014 rozhodl o výb�ru nejvhodn�jší 
nabídky na základ� hodnotícího kritéria: 
- nejnižší nabídková cena, 

Zadavatel vybral za nejvhodn�jší, v souladu s doporu�ením hodnotící komise dle výsledku 
hodnocení nabídek, nabídku firmy: 
ANIMA-DESIGN s.r.o., Sivice 509, Sivice 664 07, I�: 28347838. 
D�vodem výb�ru byla nejnižší nabídková cena bez DPH a spln�ní podmínek zadávací 
dokumentace týkající se p�edložení vzork�. 

Pou�ení dle § 110 odst. 4 a §82 odst. 1 Proti rozhodnutí o výb�ru nejvhodn�jší nabídky máte právo 

podat námitky, a to do 15 dní ode dne doru�ení rozhodnutí o výb�ru k zadavateli p�edm�tné 

zakázky. Zadavatel nesmí p�ed uplynutím lh�ty pro podání námitek proti rozhodnutí o výb�ru 

nejvhodn�jší nabídky podle § 110 odst. 4 uzav�ít smlouvu s uchaze�em, jehož nabídka byla vybrána 

jako nejvhodn�jší podle § 81.

Další údaje dle § 81 odst. 5 ZVZ. 
Identifika�ní údaje uchaze��, jejichž nabídka byla hodnocena 

1. ANIMA-DESIGN s.r.o., I�: 28347838. 
2. L. A. Bernkop 1883, a.s., I�: 26309165 
3. Moravostav Brno, a.s. stavební spole�nost, I�: 4634542 
4. Jiva Jirák, spol. s r.o., I�: 26494469 
5. Stavba Praha družstvo, I�: 00027707 



Výsledek hodnocení nabídek s po�adím
Nabídka 
�. 

Uchaze� Nabídková cena Po�adí  

1. ANIMA-DESIGN s.r.o. 8.519.238,60 K� 1. 

2. L. A. Bernkop 1883, a.s. 9.126.994,20 K� 2. 

3. Moravostav Brno, a.s. stavební 
spole�nost

14.000.000,00 K� 3. 

4. Jiva Jirák, spol. s r.o. 21.972.015,00 K� 4. 

5. Stavba Praha družstvo 22.239.630,00 K� 5. 

Od�vodn�ní výb�ru nejvhodn�jší nabídky. 
Všechny nabídky, které byly hodnoceny, splnily požadavky §§ 59, 71 a § 76 ZVZ.  

Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH, a proto byla vybrána nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel Vám d�kuje za profesionální p�ístup, Váš zájem i Váš �as a z�stává s 
p�átelským 

Pozdravem. 

        Ing. Zdenka �apková 

                 �editelka 

  

  


