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Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

IČ: 67985891 


V Holešovičkách 94/4 I, Praha 8 - Libell, PSČ 182 09 

Zastoupený: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 


"DODÁVKA A INSTALACE 6 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKOMECHANICKÝCH 

3D DILATOMETRŮ, DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, 


UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM" 


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. coby zadavatel v rámci výběrového řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku tímto činí následující 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

1. IdentifIkační údaje o nejvhodnějším uchazeči 

Gestra CZ s.r.o., IČ: 496861 94, se sídlem Tis 16, 518 O1 Janov 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. coby veřejný zadavatel rozhodlo výběru 

nejvhodnější nabídky tohoto uchazeče: 


Gestra CZ s.r.o., IČ: 49686194, se sídlem Tis 16,518 Ol Janov. 


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je přílohou tohoto oznámení o výběru 


nejvhodnější nabídky. 

2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 


Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů: 


Gestra CZ s.r.o., rč: 49686194, se sídlem Tis 16, 518 OI Janov. 
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Po provedení a kontrole úplnosti nabídky ze strany komise pro otevírání obálek byla hodnotící 
komisi předložena následující nabídka, která vyhověla požadavku úplnosti nabídky: 

Gestra CZ s.r.o., IČ: 49686 194, se sídlem Tis 16, 518 O1 Janov. 

Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče Gestra CZ s.r.O. vyhověla všem podmínkám 
a byla doručena jako jediná nabídka, nebylo přistoupeno k jejímu hodnocení. 

Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídky, resp. kontroly a úplnosti nabídek 
a prokázání kvalifikace hodnotící komisí tak zadavatel rozhodlo přidělení předmětné veřejné 
zakázky uchazeči Gestra CZ S.r.o. 

S ohledem na shora uvedené tak zadavatel 

rozhodlo nabídce uchazeče Gestra CZ s.r.o. jako nejvhodnější nabídce. 

V příloze k tomuto oznámení tak zadavatel přikládá vítěznému uchazeči finální znem 
smlouvy na dodávku a žádá o zajištění podpisu za společnost Gestra CZ S.LO., a následné 
zaslání smlouvy ve 4 vyhotoveních zpět do sídla zadavatele (k rukám paní Jindřišky 

Netrestové) a připojte prosím veškeré přílohy týkající se specifikace předmětu veřejné 
zakázky, které jste dokládali ve své nabídce, a které budou připojeny ke znění smlouvy. 
Následně připojí podpis rovněž zadavatel a dále Vám bude zasláno znění příslušné smlouvy. 

V Praze dne 22. 1. 2018 

Ústav struktury 

a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i 


V Holešovičkách 41 

~ 18209 Praha 8 .. ......... ...... #. ~ .. ................. 


Ústav struktUfY a mechaniky horui_o AV ČR, v. v. i. 
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel 
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