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

Č. j.: 65686/14/7300-40175-110259
Vyřizuje: Ing. Denisa Benešová
Tel.: 296854964
E-mail: denisa.benesova@fs.mfcr.cz

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka:
„Aplikační a systémový SW pro pracovní stanice“
Zadavatel:
Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO: 72080043, se sídlem Lazarská 15/7,
117 22 Praha 1
Způsob zadání:
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl v souladu s ustanovením § 81 ZVZ o výběru nabídky
uchazeče:

Servodata a.s.; Dolnoměcholupská 1418, 102 00 Praha 10
IČO: 25112775
jako o nejvhodnější nabídce v zadávacím řízení
„Aplikační a systémový SW pro pracovní stanice“

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.

Odůvodnění:
Do zadávacího řízení byly podány celkem 2 nabídky, a to od společností:
Poř.
č.

Uchazeč

Sídlo uchazeče, IČO

1.
2.

AutoCont CZ a.s.
Servodata a.s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava; IČO: 47676795
Dolnoměcholupská 1418, 102 00 Praha 10; IČO: 25112775

Hodnotící komise (dále jen „komise“) provedla v souladu s § 59 ZVZ posouzení prokázání
splnění kvalifikace dodavatele z hlediska stanovených požadavků. Z této fáze nebyl vyloučen
žádný uchazeč.
Komise posoudila nabídky všech uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků
a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Komise provedla hodnocení 2 nabídek podle vyhlášeného způsobu hodnocení, tj. nejnižší
nabídková cena s DPH s tímto výsledkem:
Tabulka celkového hodnocení a pořadí jednotlivých nabídek
Poř.
č.

Uchazeč

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Pořadí

1.

AutoCont CZ a.s.

3 362 126,04 Kč

4 068 172,51 Kč

2.

2.

Servodata a.s.

3 340 151,36 Kč

4 041 583,14 Kč

1.

V zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena, jako nejvhodnější nabídka
uchazeče poř. č. 2 – Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418, 102 00 Praha 10;
IČO: 25112775.
Zadavatel rozhodl v souladu se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Poučení o možnosti podání námitky:
Proti 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.
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