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Základní škola a Základní umělecká škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou,  
Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace 

Tel.: 482 317 980, 732 288 752; e-mail: kocourek@skolahradek.cz, https://skolahradek.cz, IČO: 70983011 

                       

 

 

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
vyhotovené v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) 

 

 

 Název veřejné zakázky: Vybavení šaten - ZŠ a ZUŠ T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou 
  
 
 Evidenční číslo zakázky u zadavatele: VZMR/2022/001 

 

(dále též „VZ“) 

 

Veřejný zadavatel 
ZŠ a ZUŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, 
příspěvková organizace 
sídlo: Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 70983011 
právní forma: příspěvková organizace 
zastoupena: Mgr. Karlem Kocourkem, ředitelem školy 

 

(dále též „Zadavatel“) 

 

 

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, 
jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka Účastníka 1 zadávacího 
řízení, kterým je ABCD Služby školám s.r.o., se sídlem Kaplanova 574, Liberec XXIII-Doubí, 
463 12 Liberec. 
 

 

V souladu s ustanovením § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí: 

 

 identifikační údaje vybraného dodavatele  

 

název sídlo IČO právní forma 

ABCD Služby školám 

s.r.o.   

Kaplanova 574, 

Liberec XXIII-Doubí, 

463 12 Liberec 

62244892 
Společnost s ručením 
omezeným 

 

 

 odůvodnění výběru vybraného dodavatele 
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Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ustanovením Výzvy k podání nabídek. 

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ byly nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické 

výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s ustanovením § 114 

odst. 2 ZZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší nabídková cena byla jediným kritériem 

hodnocení. Nabídky byly hodnoceny (resp. seřazeny) podle výše celkové nabídkové ceny 

s DPH, od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou až po nabídku s nabídkovou cenou nejvyšší. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tj nabídkou s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve 

výši 414 580,- Kč s DPH, byla po provedeném hodnocení nabídek nabídka vybraného 

dodavatele.  

 

 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 09. 06. 2022 

 

 

………………………………… 

Mgr. Karel Kocourek  

ředitel školy 
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