ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE
O VÝBĚRU DODAVATELE
ve smyslu ust. § 141 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění
Identifikační údaje o zadavateli a o veřejné zakázce:
Název zadavatele

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo zadavatele
Identifikační číslo

Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 301 00
252 20 683

Název veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky v dynamickém nákupním systému
DNS č. 1/2021
Dodávky výpočetní techniky v letech 2021 a 2022

Druh zadávacího
řízení
Lhůta pro podání
nabídek

Veřejná zakázka zadávaná v DNS
21. 5. 2021 do 10:00 hod

I.
Rozhodnutí
Zadavatel zadávacího řízení pro výše definovanou veřejnou zakázku tímto rozhoduje takto:
Vybraným dodavatelem je:
C SYSTEM CZ a.s.
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
IČO: 27675645
II.
Odůvodnění
V tomto zadávacím řízení byla ve lhůtě pro podání nabídek podána 1 nabídka v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Po skončení lhůty pro podání
nabídek nebyla podána žádná další nabídka.
Podané nabídky:
NABÍDKA č. 1
Účastník: C SYSTEM CZ a.s.
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
IČO: 27675645
DIČ: CZ27675645
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576
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Hodnocení nabídek:

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA dle Přílohy č. 1 ZD
Celková kupní cena všech poptávaných produktů v Kč bez
DPH

Nabídka č. 1
152.193,-

Vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka, neprovádělo se hodnocení nabídek.
Nabídka jediného dodavatele byla posouzena, zda splňuje požadavky stanovené zadavatelem
a zda je nabídková cena přiměřená a nabízené zboží odpovídá minimálním parametrům
stanoveným v zadávacích podmínkách.
Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu
požadovaném zadávacími podmínkami, nabídková cena je přiměřená a nejedná se
o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

III.
Poučení
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky. Námitky musí být
Zadavateli doručeny ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s vybraným dodavatel, a to zcela v souladu s ust. § 141 odst. 4
ZZVZ.

V Plzni dne 24. 5. 2021

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Švíková
2021.05.24
Švíková Datum:
15:03:06 +02'00'

……………………………………………
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Petra Švíková
vedoucí oddělení obchodu a MTZ
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