OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU DODAVATELE
Název veřejné zakázky:

Nákup nového vozu pro KZMB

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název zadavatele:

Kulturní zařízení
organizace

Sídlo zadavatele:

Kpt. Jaroše 15, 68001 Boskovice

IČO zadavatele:

69648468

Právní forma zadavatele:

331 - příspěvková organizace

Zastoupení zadavatele:

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., ředitel

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.boskovice.cz

města

Boskovice,

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)
Zadavatel, Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace,
rozhodl o výběru dodavatele
AUTECO BS, spol. s r.o.,
se sídlem: Komenského 341/9, 680 01 Boskovice,
IČO: 60716029,
a tímto Vám své rozhodnutí oznamuje.

příspěvková

Oznámení o výběru dodavatele – „Nákup nového vozu pro KZMB“

Odůvodnění:
Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, neboť ve výběrovém řízení je jediný účastník
výběrového řízení.
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Vybraný dodavatel prokázal
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Zadavatel konstatoval, že nabídková cena vybraného dodavatele není
mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je shora uvedeno, a to bez provedení
hodnocení nabídek, neboť ve výběrovém řízení je jediný účastník výběrového řízení.

V Brně dne 23. 11. 2021

Digitálně podepsal
Jakub Špeta
Datum: 2021.11.23
13:40:16 +01'00'
______________________________________
za Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvkovou organizaci
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta

Jakub Špeta
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zadavatele:
lČO zadavatele:
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Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., ředitel

Adresaprofiluzadavatele:

https:tlzakazky.boskovice,cz

Sídlo

(,,ve řej n

Kpt. Jaroše 15, 68001 Boskovice

331 - příspěvková
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Zad avate l, Ku ltu rn í zařízení města

Boskovice, přís pěvková organ izace,

rozhoduje o výběru dodavatele

AUTECO BS, spol. s r.o.,
se sídlem: Komenského 34119,680 01 Boskovice,
lčo: 60716029,
a to bez provedení hodnocení, neboť ve výběrovém řízeníje jediný účastníkyýběrového
řízení.

Rozhodnutí o výběru dodavatele -,,Nákup nového vozu pro KZMB"

V Boskovicích dne 22,11.2a21
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za Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvkovou organizaci
Mgr, Ondřej Dostál, Ph.D., ředitel
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