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Čj. MK – 58/2019                  

Vyřizuje : Kroulíková                      

V České Lípě dne 17.7. 2019 

 

 

Rozhodnutí o výběru dodavatele 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na: 
„Dodávka a instalace vybavení pobočky městské knihovny na Špičáku knihovnickým nábytkem“ 
zadávané dle Směrnice Rady města č. 3/2017, o zadávání veřejných zakázek, na základě výzvy k podání 
nabídek čj. MK – 48/2019 ze dne 30. 5. 2019 a uveřejněné na www.knihovna-cl.cz pod identifikačním 
číslem VZ 01/2019 dne 30.5. 2019: 
 
Zadavatel:  Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 

se sídlem:  nám. T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa 

IČ:   00360171 

DIČ:   CZ00360171  

Zastoupený:  PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka 

Na základě posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku a v souladu s usnesením 
Rady města Česká Lípa č. 329/2019 ze dne 16. července 2019 

r o z h o d u j i  o  v ý b ě r u  d o d a v a t e l e  t a k t o :  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník zadávacího řízení: 

název vybraného dodavatele:  Ceiba, s.r.o. 
sídlo: Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem 
IČ:      25609033    
Nabídková cena bez DPH:  575.170,- Kč 

Nabídková cena včetně 21% DPH:  695.956,- Kč 
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Odůvodnění: 

Nabídka vybraného účastníka byla hodnoticí komisí posouzena jak z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím 

řízení, tak z hlediska nabídkové ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že v nabídce byly podmínky účasti v zadávacím řízení 

splněny a nabídka byla předložena jako ekonomicky nejvýhodnější, zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Výběr nejvhodnějšího uchazeče (firmu Ceiba, s.r.o., sídlem Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem, IČ: 25609033) 

na základě usnesení č. 329/2019 ze dne 16. 07. 2019 doporučila současně i Rada města Česká Lípa. 

 

 

PhDr. Dana Kroulíková 

Městská knihovna Česká Lípa, p.o.,  

 

 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 
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