OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
1. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Adresa přístupu k zadávací dokumentaci
na profilu zadavatele:
Systémové číslo veřejné zakázky:
(dále též „VZ“)

Dodávka softwarových produktů pro zálohování
Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávky
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002238
P19V00000479

2. Zadavatel
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
275 20 536
CZ27520536
MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

(dále též „Zadavatel“)
3. Rozhodnutí zadavatele
Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
vybrána, byla nabídka společnosti AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, PSČ 616 00, Brno, IČ 04308697.
4. Odůvodnění výběru vybraného účastníka
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel dvě nabídky. Pořadí nabídek sestavila
hodnotící komise podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH tak, že na prvním místě je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou.
Pořadí hodnocených nabídek:
5.

Pořadí
nabídek

Obchodní firma

1.

AUTOCONT a.s.

2.

SoftwareONE Czech
Republic s.r.o.

Sídlo společnosti
Hornopolní 3322/34,
702 00 Ostrava
Vyskočilova 1410/1,
140 00 Praha 4

IČO

Celkem za dílo Kč
bez DPH

04308697

993 600,00 Kč

24207519

1 072 448,00 Kč

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky z hlediska splnění kvalifikace, zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Účastník společnost AUTOCONT a.s. splňuje všechny podmínky
účasti v zadávacím řízení a na základě toho hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat k uzavření smlouvy
dodavatele společnost AUTOCONT a.s., IČO: 04308697.
V Pardubicích dne 3. 2. 2020
Za Zadavatele:
Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
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