Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:
IČO:
Č. j.:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
70891168
KK/1188/IN/19

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Zajištění technické podpory TCKK“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000026“
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytování odborných služeb
technické podpory provozu technologií Technologického centra Karlovarského kraje (dále jen TCKK) na
období 24 měsíců. TCKK je rozmístěno ve 2 datových centrech - lokalitách – v objektu Karlovarské
nemocnice a v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V těchto lokalitách bude probíhat
poskytování poptávaných služeb.
Zvolený druh řízení: VZMR otevřené s výzvou
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název: AUTOCONT a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
Cena sjednaná ve smlouvě: 2.009.640,60 Kč včetně DPH
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, neprovedl hodnocení nabídek dle
kritérií uvedených ve výzvě. Nabídka č. 1 splnila veškeré požadavky uvedené ve výzvě včetně
požadované kvalifikace účastníka.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
-

STORAGE ONE, a.s., Pod Habrovou 338/7, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 02301245

Označení účastníků zadávacího řízení:
-

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení: --Odůvodnění vyloučení účastníků: --Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: ---

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: --Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: --Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity: --Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
--Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci): --Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
--Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: ---

Zpracovala: Bc. Dagmar Kerulová
Karlovy Vary 2. 4. 2019

