Č.j. SU/REK/OR/16609/2018

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“))
V Opavě dne 9.7.2018

Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění – jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení
ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce a osoba
oprávněná jednat:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
47813059
CZ47813059
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU
Ing. Ivana Růžičková, MPA
Mgr. Yvona Kaniová
https://zakazky.slu.cz

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZoZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
Pasecká 2374, 760 01 Zlín
V souladu s § 50 ZoZVZ Zadavatel dále uvádí:
•

identifikační údaje vybraného dodavatele

název

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

•

sídlo

právní forma

Pasecká 2374, 760 01 Zlín

Společnost s ručením omezeným

odůvodnění výběru vybraného dodavatele
1

Č.j. SU/REK/OR/16609/2018
Nabídky pro jednotlivé části ( OPF, FPF, UK), které podal účastník zadávacího řízení QUERCUS
NÁBYTEK, s.r.o. splňují požadavky zadavatele. Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení je
nabídkou, která byla podána v souladu se zákonem a je kompletní. Tato nabídka je tedy
hodnocena jako nabídka nejvhodnější.

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 písm. a)
ZoZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZoZVZ.
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