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Zadavatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno,
na základě doporučení hodnotící komise vydává ve smyslu znění ~ 81 odst. 1 písm. a) ve
vazbě na ~ 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„VR 107 Zajištění požadované teploty, vlhkosti a bezprašnosti pro přesné měření“
toto

opravné rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel zjistil, že v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 10. 2013 došlo
k písařské chybě uvedením nesprávných nabídkových cen jednotlivých uchazečů. K uvedení
nesprávných nabídkových cen nedošlo nikde jinde než ve zmíněném rozhodnutí a tato chyba
neměla vliv na posouzení a hodnocení nabídek ani na výběr nejvhodnější nabídky.
Zadavatel v souladu s ustanovením ~ 1 1 1 odst. 6 zákona jako opatření k nápravě ruší
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 10. 2013 a vydává toto opravné
rozhodnutí.
Po předchozím doporučení hodnotící komise
byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka číslo 3 podaná uchazečem:
Název:
Sídlo:

IČ:

AZ KLIMA a.s.
Tilhonova 59, 627 00 Brno
24772631

1. Identifikační údaje uchazečů, jejich nabídka byla hodnocena
(dle ustanovení * 81 odst. 5 písm. a) zákona):
Poř.
cislo

Smeno uchazeče

Sidlo

IC

2.

ES L, a.s.

Dukelská třída 247/69,61400 Brno

63473780

3.

AZ KLIMA a.s.

Tilhonova 59, 62700 Brno

24772631
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2. Výsledek hodnocení nabídek a odůvodnění výběru
(dle ustanovení * 81 odst. 5 písm. c) zákona):
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Zadavatel pro hodnocení nabídek ustanovil 5-ti člennou hodnotící komisi. Základním
hodnotícím kritériem byla stanovena celková cena (bez DPH) s vahou kritéria 100%. Zvítězila
tedy nabídka, ve které uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu. Takovou nabídku nabídl
uchazeč AZ KLIMA a.s. Hodnotící komise doporučila zadavateli s tímto uchazečem uzavřít
smlouvu. Ten doporučení akceptoval.

3. Vyhodnocení pořadí nabídek
(dle ustanovení ~ 81 odst. 5 písm. b) zákona):

Pořadí
.
nabidky

Smeno uchazeče

Nabzdkova cena bez DPH

1.

AZKLIMAas

I 589996,-Kč

2.

ESL,as

.

.

.

654325,-Kč

Uchazeč může proti tomuto Rozhodnutí podat námitky podle ~ 110 odst. 4 dle zákona do 10 dnů
ode dne, kdy se uchazeč o tomto Rozhodnutí dozví.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podáni námitek proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky podle ~ 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější podle ~ 81 zákona.
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