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V Pardubicích dne 8. 9. 2021 

 

Věc:  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podané do výběrového řízení pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Podpora kariérového poradenství na 

SŠ“ a oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

 

Zadavatel Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Pardubického kraje, se sídlem Mozartova 449, Polabiny 530 09, Pardubice, IČO: 750 

61 074 (dále jen „zadavatel“), v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Podpora kariérového poradenství na SŠ“, která není v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

zadávána v zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, nicméně výběrové řízení je realizováno podle zásad 

uvedených v § 6 ZZVZ 

 

rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, 

 

a to nabídky obchodní společnosti CONFUSED, s.r.o., IČO: 073 58 261, se sídlem Korunní 2569/108, 

Vinohrady, 101 00 Praha 10, neboť nabídka shora uvedené obchodní společnosti splňuje veškeré 

zadavatelem stanovené podmínky účasti v rámci výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 

 

Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován v rámci projektu Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 (dále také jen „OP 

VVV“). 

 

Odůvodnění výběru 

 

Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vybrána nabídka s nejnižší jednotkovou 

nabídkovou cenou v Kč vč. DPH za licenci pro 1 žáka do digitalizované platformy. 

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude stanoveno tak, že jako nejvhodnější nabídka na plnění 

veřejné zakázky bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH. 

S ohledem na skutečnost, že je ve výběrovém řízení pouze jeden účastník, neprovedla komise 

v souladu se zněním čl. 12.3.6. písm. D bod 5) Pravidel a rovněž též v souladu se zněním ustanovení § 

122 odst. 2 ZZVZ hodnocení nabídek. 

Zadavatel Vám tuto skutečnost oznamuje. 
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