Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO 001 93 895, se sídlem
Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebové, zastoupený ředitelem MUDr. Pavlem Havířem
přijal dne 1. prosince 2021 zprávu hodnoticí komise o posouzení a hodnocení nabídek
k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky
pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová, Část 1: Dodávka IT“. V souladu
se závěry hodnocení a posouzení nabídky zadavatel
o z n a m u j e své rozhodnutí o výběru dodavatele:
Zadavatel na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného hodnotící
komisí rozhodl dne 1. prosince 2021 v souladu s ust. §§ 122 a 50 zákona č. 134/2016 Sb.,
že vybraným dodavatelem pro veřejnou zakázku „Dodávka výpočetní a audiovizuální
techniky pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová, Část 1: Dodávka IT“ je
účastník OR-CZ spol. s r.o., IČO 481 68 921, se sídlem Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01
Moravská Třebová, s nabídkovou cenou 10.477.437,69,- Kč bez DPH.

Odůvodnění
Zadavatel vzal na vědomí, že hodnotící komise jím jmenovaná provedla hodnocení
nabídek s tímto výsledkem:
Pořadí

Účastník

IČO

1.

OR-CZ spol. s r.o.

481 68 921

2.

ORFAST spol. s r.o.

481 51 858

Sídlo

Brněnská 19/20,
Předměstí, 571 01
Moravská Třebová
č.p. 85, 572 01 Květná

Nabídková cena
v Kč
bez DPH

1.286.083,1.321.000,-

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové
ceny bez DPH.
Účastník FLAME System s.r.o. – původně první v pořadí – byl vyloučen, neboť
nabídl plnění, které neodpovídalo požadavkům dle zadávací dokumentace.
Nabídku účastníka OR-CZ spol. s r.o. jako druhého v pořadí pak komise podrobila
detailní kontrole, při níž došla k závěru, že nabídka splnila veškeré podmínky stanovené
zákonem i zadávacími podmínkami. Komise tudíž další nabídku v pořadí nezkoumala
a účastníka OR-CZ spol. s r.o., IČO 481 68 921, se sídlem Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01
Moravská Třebová, vyhlásila jako vybraného dodavatele.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle § 242 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru
dodavatele. Dnem doručení je zveřejnění rozhodnutí o výběru na profilu zadavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí
o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

v.z. Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel AREA 2000 s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

V Moravské Třebové dne 6. prosince 2021

Mgr.
Jaromír
Kašpar

………..…………………………
MUDr. Pavel Havíř
ředitel

Rozdělovník:
Prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ:
OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
ORFAST spol. s r.o., č.p. 85, 572 01 Květná
FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
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