VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Váš dopis čj./ze dne:

Spisová značka:

Vyřizuje/telefon:

V Šenově dne:
4. listopadu 2020

Oznámení o výběru dodavatele

(vyhotovené v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“))

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: VZS-11 Implementace a údržba systému pro správu licencí, hardware

a helpdesk
Druh zadávacího řízení: VZ malého rozsahu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
VOP CZ, s.p.
Sídlo:
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Jednající:
Martin Sedlář, ředitel informačních a komunikačních technologií
na základě plné moci ze dne 29.11.2019
Ing. Radovan Putna, ředitel podniku
IČ:
00000493
DIČ:
CZ00000493
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Janošík
Janosik.j@vop.cz
Zadavatel tímto v souladu s § 50 a § 123 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti truconneXion, a.s.,
se sídlem Boleslavská 199/3, 29306 Kosmonosy.

V souladu s ustanovením § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE
Název
Sídlo
truconneXion, a.s.
Boleslavská 199/3, 29306
Kosmonosy

Právní forma
akciová společnost

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU VYBRANÉHO DODAVATELE
Jediným hodnoticím kritériem pro výběr nejvhodnějšího dodavatele byla stanovena
ekonomická výhodnost nabídky ve formě nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH.
Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení. Nabídková cena vybraného dodavatele nebyla shledána jako mimořádně
nízká dle §113 ZZVZ.
SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI
1. Výpis ze seznamu certifikovaných dodavatelů
SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ JE PODMÍNKOU UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Výpis ze seznamu certifikovaných dodavatelů
POUČENÍ
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 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 ZZVZ.

……………………………………………………………..
Ing. Tomáš Smolík
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