Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11
čj. KrÚ 5478/2020

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Název veřejné zakázky:
Rozšíření PZTS
Identifikační údaje o zadavateli:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11, Pardubice
IČO: 708 92 822
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Systémové číslo:
P19V00000439
Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona oznamuje, že Rada Pardubického kraje rozhodla
dne 13. 1. 2020, č. usnesení R/2414/20 o tom, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka
byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána a vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, je společnost VATACK s.r.o. se sídlem Albertova 859/2, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 259 96 851.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1) Seznam dokladů a požadovaných údajů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
1.1. Základní způsobilost
- Dodavatel doložil výpisy z Rejstříku trestů, potvrzení FÚ, OSSZ, čestná
prohlášení ke spotřební dani, k neexistenci nedoplatku na zdravotním pojištění,
doklady k neexistenci likvidace či nucené správy
1.2. Profesní způsobilost
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
1.3. Technická způsobilost
- Dodávka a montáž PZTS v CÚ Klášterec nad Orlicí; 2017; 1,9 mil. Kč bez DPH
- Dodávka a montáž PZTS SPŠE a VOŠ Pardubice, 12/2016; 0,9 mil. Kč bez DPH
- Rekonstrukce EPS Elektrárna Mělník; 01/2016-12/2018; 19 mil. Kč bez DPH
- Osvědčení NBÚ č. 001613 nejvýše stupně utajení důvěrné
- Osvědčení ADI Global Distribution – projektování, programování, montáž a servis
ústředen Galaxy
- 3x osvědčení o zkoušce dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
2) Hodnocení
Členové hodnotící komise:
 Petr Novotný, Radim Bouchner, Pavel Menšl
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny vč.
DPH. Pořadí dle tohoto kritéria je následující:
1

Název účastníka

IČO

Cena [100 %] v Kč vč. DPH

Hodnocení

VATACK s.r.o.

259 96 851

2 362 062,78

100

Sitel, spol. s.r.o.

447 97 320

2 956 998,29

79,88

TECHNISERV, spol. s r. o.

442 64 020

3 134 972,52

75,35

Poučení
Dle § 242 odst. 2 zákona lze podat proti rozhodnutí o výběru dodavatele námitky ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Toto oznámení o rozhodnutí se považuje dle § 53
odst. 5 zákona za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Dle § 243 zákona
se účastník může práva na podání námitek proti rozhodnutí písemně vzdát. Zadavatel nesmí
dle § 246 zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
V Pardubicích dne 20. 1. 2020
v z. Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
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