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Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 

IČ: 68145535 

se sídlem: Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba  

veřejná výzkumná instituce, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

zastoupená Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem 

 

jako vedoucí sdružení následujících zadavatelů 

 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 

IČ: 68145535 

se sídlem: Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba  

veřejná výzkumná instituce, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

zastoupená Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem 

 

a 

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

IČ: 68081731 

se sídlem: Královopoloská 62/147, 612 64 Brno 

veřejná výzkumná instituce, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

zastoupená: Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., ředitelkou 

 

a 

 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 

IČ: 68378297 

se sídlem: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 

veřejná výzkumná instituce, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

zastoupená: doc. Ing. Stanislavem Pospíšilem, Ph.D., ředitelem 

 

(dále společně jako „Zadavatel“) 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb 

provozní podpory a rozvoje II 

 

                            

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

 

 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., coby Zadavatel a vedoucí sdružení shora uvedených zadavatelů v rámci 

zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku tímto činí ve smyslu ustanovení § 123 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující 

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

 

1. Identifikační údaje o vybraném dodavateli  

 

BBM spol. s r.o., IČ: 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, 397 01 Písek  
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2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

 

Zadavatel obdržel do konce lhůty pro podávání nabídek, tj. do 13.11.2020 do 10 hod., 2 nabídky na 

předmětnou veřejnou zakázku, a to od následujících dodavatelů: 

 BBM spol. s r.o., IČ: 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, 397 01 Písek (dále jen „BBM spol. s r.o.“),  

 MAGION system, a.s. IČ: 25872818, se sídlem Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín (dále „MAGION 

system, a.s.“) 

 

Po provedení kontroly nabídek z hlediska požadavků § 109 odst. 2 zákona byly nabídky všech výše uvedených 

účastníků zadávacího řízení shledány komisí jako způsobilé k posouzení a hodnocení. 

 

Po vyloučení účastníka MAGION system, a.s. ze zadávacího řízení komise přistoupila k detailnímu posouzení 

nabídky jediného účastníka zadávacího BBM spol. s r.o. Zadavatel shledal, že dodavatel BBM spol. s r.o. 

splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení dle zákona i zadávací dokumentace a že jím nabízená 

dodávka odpovídá veškerým požadavkům Zadavatele. 

 

S ohledem na výše uvedené Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele BBM spol. s r.o. ve smyslu § 122 

odst. 2 zákona, a to z následujících důvodů: (i) po vyloučení druhého účastníka zadávacího řízení se 

dodavatel BBM spol. s r.o. stal jediným účastníkem zadávacího řízení, který (ii) zároveň splnil veškeré 

podmínky účasti v zadávacím řízení a (iii) jím nabízená dodávka splňuje veškeré požadavky Zadavatele. 

 

Poučení 

 

Proti oznámení lze podat odůvodněné námitky podle ustanovení § 241 an. zákona, které musí být v souladu 

s ustanovením § 242 odst. 2 zákona doručeny Zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení. 

Opožděně podané námitky, stejně jako o námitky, které nesplňují náležitosti ustanovení § 244 zákona, 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 245 odst. 3 zákona odmítne. 

 

V Ostravě dne 12. 3.2021 

 

 

 

___________________________________ 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 
zastoupen Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem 
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