Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce informatiky
Odbor aplikačních systémů

Č. j.: 58536/14/7300-40175-050402

Vyřizuje: Bc. Monika Košťáková
Tel.: 296 854 947
E-mail: monika.kostakova@fs.mfcr.cz

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Název veřejné zakázky:
„Úpravy interaktivních formulářů PDF“
Zadavatel:
Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO: 72080043, se sídlem Lazarská 15/7,
117 22 Praha 1, zastoupený: Ing. Jiřím Fridrichem, ředitelem Odboru aplikačních systémů
(dále jen „zadavatel“)
Způsob zadání:
Podlimitní veřejná zakázka dle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38
ZVZ.
Zadavatel oznamuje v souladu s ustanovením § 81 ZVZ v rámci zadávacího řízení
„Úpravy interaktivních formulářů PDF“
S v é r o z h o d n u t í přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku na základě výsledků posouzení a hodnocení
nabídek hodnotící komisí, které mu byly předloženy ve zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek, a to uchazeči:
AddSign s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4;
IČO: 02646382
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Odůvodnění:
Hodnoceny byly nabídky uchazečů:
Poř. č.
Uchazeč
AddSign s.r.o.
1.
Cleverbee solutions s.r.o.

2.

Sídlo uchazeče, IČO
Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 02646382
Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00
IČO: 26424525

Hodnotící komise provedla hodnocení 2 nabídek podle vyhlášeného způsobu hodnocení,
tj. nejnižší nabídkové ceny vč. DPH s tímto výsledkem:

Tabulka celkového hodnocení a pořadí jednotlivých nabídek
Poř. č.
1.
2.

Uchazeč

Nabídková cena vč. DPH

Pořadí

AddSign s.r.o.

3 469 675,-

1.

Cleverbee solutions s.r.o.

3 675 980,-

2.

Poučení o možnosti podání námitky:
Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 110 odst. 4 ZVZ podat námitky do 10 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na adresu zadavatele. Před uplynutím
uvedené lhůty zadavatel nesmí dle ustanovení § 82 odst. 1 ZVZ uzavřít smlouvu
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

Ing. Jiří Fridrich
ředitel Odboru aplikačních systémů

Elektronicky podepsáno
12.11.2014
Ing. Jiří Fridrich
ředitel odboru

