
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět  zakázky: VÚ,SVP,SŠ a ŠJ Černovice – Dodávka a montáž projekční techniky - 
Půdní vestavba v objektu čp. 360    

Uveřejněná  zn. : VZMR/02/2009  
Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu –  na dodávky  

Zadavatel 
 se sídlem : 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní 
jídelna, Černovice, Jirákova 285 

IČ / DIČ : 70844348         CZ 70844348  (neplátce DPH)  
právní forma :  331 -  Příspěvková organizace 

jméno a příjmení: Mgr. Bc.  Josef Michálek -  ředitel 
 

    Na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 14.07.2009   pořízené hodnotící komisí a  
protokolu o jednání hodnotící komise,  rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení shora 
uvedené veřejné zakázky takto :  
 
 

      Veřejná zakázka byla tomuto uchazeči přidělena na základě skutečnosti, že hodnotící komise vyhodnotila  
nabídku uchazeče : 

Pořadí 
nabídek: Uchazeč : CENA  

(v Kč bez DPH) 
 

1. 
Uchazeč  se sídlem  : SYScore s.r.o. 

Lidmaň, Lidmaňka čp. 25, PSČ 394 94 80.313,- Kč 
IČ  /   DIČ : 26082870       /  CZ26082870 

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU  s nejnižší nabídkovou cenou                            
 
Zadavatel dále stanovil pořadí nabídek ostatních hodnocených uchazečů: 

Pořadí 
nabídek: Uchazeč : CENA  

(v Kč bez DPH) 
2. Uchazeč  se sídlem  : INFOTECH, výrobní družstvo  

Hradec Králové, S.K.Neumanna 1257, PSČ 50002 
105.020,- Kč 

IČ  /   DIČ : 
00484695     CZ00484695 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ  A  OZNÁMENÍ  ZADAVATELE         
o výběru nejvhodnější nabídky 
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Na základě „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ oznamuje zadavatel, že byla uzavřena 
smlouva s níže uvedeným vybraným uchazečem. 
 
 

Vybraný uchazeč      
se sídlem : 

SYScore s.r.o. 
Lidmaň, Lidmaňka čp. 25, PSČ 394 94 

IČ    /    DIČ : 26082870       /  CZ26082870 
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným 

Zadavatel uzavřel smlouvu s uvedeným uchazečem   dne: 29.07. 2009 
 
 
 

 
 

Oznámení zadavatele o uzavření  smlouvy s uchazečem,       
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější 


